
Додаток 1
до рішення міської ради
від 14.12.2011 року №2

Ставки єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб в м. Хмельницькому 

для І-ї групи платників єдиного податку

Код КВЕД

Назва СтавкаРозділ
Група
Клас

Підклас

52.62 52.62.0 Роздрібна торгівля з торговельних місць на ринках 10%
52.7 Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 10%
52.71 Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри 10%

52.71.1 Ремонт взуття
52.71.2 Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

52.72 Ремонт побутових електричних товарів 10%
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури
52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів

52.73 52.73.1 Ремонт годинників 10%
52.74 52.74.1 Ремонт та перероблення одягу 10%

52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого 
вжитку

93.0 Надання індивідуальних послуг 10%
93.05 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг, виключно*:  10%

    

- виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх 
виробів; 

- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних 
інструментів;

- прокат речей особистого користування та побутових товарів;

- послуги домашньої прислуги;

- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень 
за індивідуальним замовленням;

- послуги зважування; 

- послуги чистильників взуття, носильників; 

* - означає, що фізична особа – підприємець має право здійснювати господарську діяльність 
лише тими видами діяльності, які зазначені в тексті.

Секретар міської ради Лесков В.О.



Додаток 2
до рішення міської ради
від 14.12.2011 року №2

Ставки єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб в м. Хмельницькому 

для ІІ-ї групи платників єдиного податку

Код КВЕД 

Назва Ставка Розділ
Група
Клас 

Підклас 

01   Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги   
01.1   Рослинництво 20%
01.11 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур 

01.12 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції 
розсадників  

01.13 01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і 
прянощів 

01.2   Тваринництво 20%
01.21 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби  
01.22 01.22.0 Розведення овець, кіз, коней  
01.23 01.23.0 Розведення свиней  
01.24 01.24.0 Розведення птиці  
01.25 01.25.0 Розведення інших тварин  
01.3   Змішане сільське господарство  20%
01.30 01.30.0 Змішане сільське господарство  

01.4   Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування 
ландшафту 20%

01.41 01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту  
01.42 01.42.0 Надання послуг у тваринництві  
01.5 01.50.0 Мисливство 20%
02   Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

02.0   Лісове господарство та пов'язані з ним послуги  20%
02.01   Лісівництво, лісове господарство  20%

  02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі  
  02.01.2 Одержування продукції лісового господарства  

02.02 02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві  20%
05   Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 

05.0   Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги  20%
05.01 05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві  
05.02 05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві  

15   Виробництво харчових продуктів, напоїв  
15.1   Виробництво м'яса та м'ясних продуктів  20%



15.11 15.11.0 Виробництво м'яса  
15.12 15.12.0 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів  
15.13 15.13.0 Виробництво м'ясних продуктів  
15.2   Виробництво рибних продуктів  20%
15.20 15.20.0 Виробництво рибних продуктів  
15.3   Перероблення та консервування овочів та фруктів  20%
15.31 15.31.0 Перероблення та консервування картоплі  
15.32 15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків  

15.33 15.33.0 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших 
групувань  

15.4   Виробництво олії та тваринних жирів  20%
15.41 15.41.0 Виробництво нерафінованих олії та жирів  
15.42 15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів  
15.43 15.43.0 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів  
15.5   Виробництво молочних продуктів та морозива  20%
15.51 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру  
15.52 15.52.0 Виробництво морозива  

15.6   Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, 
крохмалю та крохмальних продуктів 20%

15.61 15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості  
15.62 15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів  
15.7   Виробництво готових кормів для тварин  20%
15.71 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  
15.72 15.72.0 Виробництво готових кормів для домашніх тварин  
15.8   Виробництво інших харчових продуктів  20%
15.81 15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
15.82 15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання 
15.83 15.83.0 Виробництво цукру  
15.84 15.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів  
15.85 15.85.0 Виробництво макаронних виробів  
15.86 15.86.0 Виробництво чаю та кави  
15.88 15.88.0 Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів  
15.87 15.87.0 Виробництво прянощів та приправ 
15.89 15.89.0 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань  
15.9   Виробництво напоїв  20%
15.98 15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв  

17   Текстильне виробництво
17.1   Прядіння текстильних волокон 20%
17.11 17.11.0 Прядіння бавовняних волокон 
17.12 17.12.0 Кардне прядіння вовняних волокон 
17.13 17.13.0 Камвольне прядіння вовняних волокон 
17.14 17.14.0 Прядіння лляних волокон 



17.15 17.15.0 Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон 
17.16 17.16.0 Виробництво швацьких ниток 
17.17 17.17.0 Підготовка та прядіння інших текстильних волокон 
17.2   Ткацьке виробництво  20%
17.21 17.21.0 Виробництво бавовняних волокон 
17.22 17.22.0 Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння  
17.23 17.23.0 Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння 
17.24 17.24.0 Виробництво шовкових тканин 
17.25 17.25.0 Виробництво інших текстильних тканин 
17.3   Оздоблення тканин та текстильних виробів  20%
17.30 17.30.0 Оздоблення тканин та текстильних виробів  
17.4   Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  20%
17.40 17.40.0 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  
17.5   Виробництво інших текстильних виробів  20%
17.51 17.51.0 Виробництво килимів та килимових виробів  
17.52 17.52.0 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  
17.53 17.53.0 Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них  
17.54 17.54.0 Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань 
17.6   Виробництво трикотажного полотна  20%
17.60 17.60.0 Виробництво трикотажного полотна  
17.7   Виробництво трикотажних виробів 20%
17.71 17.71.0 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів  
17.72 17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

18   Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 
18.1   Виробництво одягу зі шкіри 20%
18.10 18.10.0 Виробництво одягу зі шкіри  
18.2   Виробництво одягу з текстилю 20%
18.21 18.21.0 Виробництво робочого одягу 20%
18.22 18.22.0 Виробництво верхнього одягу 20%
18.23 18.23.0 Виробництво спіднього одягу 20%
18.24 18.24.0 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 20%
18.3   Виробництво хутра та виробів з хутра  20%
18.30 18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра 

19   Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
19.1   Виробництво шкіри 20%
19.10 19.10.0 Виробництво шкіри 

19.2   Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 20%

19.20 19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  

19.3   Виробництво взуття 20%
19.30 19.30.0 Виробництво взуття  



20   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім 
меблів 

20.1   Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 20%
20.10 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини  
20.2   Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 20%
20.20 20.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону  

20.3   Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних 
виробів 20%

20.30 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів  
20.4   Виробництво дерев'яної тари 20%
20.40 20.40.0 Виробництво дерев'яної тари  

20.5   Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і 
матеріалів для плетіння 

20.51 20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини 20%
20.52 20.52.0 Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння 20%

21   Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 
21.1   Виробництво паперової маси, паперу та картону 20%
21.11 21.11.0 Виробництво паперової маси 
21.12 21.12.0 Виробництво паперу та картону 
21.2   Виробництво виробів з паперу та картону 20%
21.21 21.21.0 Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари  

21.22 21.22.0 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-
гігієнічного призначення 

21.23 21.23.0 Виробництво паперових канцелярських виробів  
21.24 21.24.0 Виробництво шпалер  
21.25 21.25.0 Виробництво інших виробів з паперу та картону 

22   Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв 
інформації 

22.1   Видавнича діяльність 20%
22.11 22.11.0 Видання книг 
22.12 22.12.0 Видання газет 
22.13 22.13.0 Видання журналів та періодичних публікацій 
22.14 22.14.0 Видання звукозаписів 
22.15 22.15.0 Інші види видавничої діяльності  
22.2   Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги  20%
22.21 22.21.0 Друкування газет 
22.22 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність 
22.23 22.23.0 Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність 
22.24 22.24.0 Виготовлення друкованих форм 
22.25 22.25.0 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності 
22.3   Тиражування записаних носіїв інформації  20%
22.31 22.31.0 Тиражування звукозаписів 
22.32 22.32.0 Тиражування відеозаписів 



22.33 22.33.0 Тиражування програмного забезпечення 
24   Хімічне виробництво 

24.1   Виробництво основної хімічної продукції 20%
24.14 24.14.0 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції 

25   Виробництво гумових та пластмасових виробів 
25.12 25.12.0 Відновлення протектора гумових шин та покришок 
25.2   Виробництво пластмасових виробів 20%
25.21 25.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас  
25.22 25.22.0 Виробництво тари з пластмас  
25.23 25.23.0 Виробництво будівельних виробів з пластмас  
25.24 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас  

26   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
26.1   Виробництво скла та виробів зі скла 20%
26.12 26.12.0 Формування та оброблення листового скла  
26.15 26.15.0 Виробництво та оброблення інших скляних виробів 
26.2   Виробництво керамічних виробів не для будівництва 20%
26.21 26.21.0 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів  
26.5   Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 20%
26.52 26.52.0 Виробництво вапна 
26.53 26.53.0 Виробництво гіпсових сумішей 
26.6   Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 20%
26.61 26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва 
26.62 26.62.0 Виробництво виробів з гіпсу для будівництва  
26.63 26.63.0 Виробництво готових для використання бетонних сумішей  
26.64 26.64.0 Виробництво сухих будівельних сумішей  
26.65 26.65.0 Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу  
26.66 26.66.0 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу  
26.7   Оброблення декоративного та будівельного каменю 20%
26.70 26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю  

28   Виробництво готових металевих виробів  
28.1   Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів 20%
28.11 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій  
28.12 28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів  

28.2   Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів 
центрального опалення 20%

28.21 28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів  
28.22 28.22.0 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення  

28.4   Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова 
металургія 20%

28.40 28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова 
металургія

28.5   Оброблення металів 20%



28.51 28.51.0 Оброблення та нанесення покриттів на метали  
28.52 28.52.0 Загальні механічні операції  
28.6   Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів 20%
28.61 28.61.0 Виробництво ножових виробів  
28.62 28.62.0 Виробництво інструментів  
28.63 28.63.0 Виробництво замків  
28.7   Виробництво інших готових металевих виробів 20%
28.71 28.71.0 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей  
28.72 28.72.0 Виробництво паковань з легких металів  
28.73 28.73.0 Виробництво виробів з дроту  
28.74 28.74.0 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин  
28.75 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів  

29   Виробництво машин та устатковання 
29.1   Виробництво механічного устатковання 20%

  29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін  
  29.11.4 Монтаж двигунів та турбін  
29.12   Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 20%

  29.12.2 Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних 
систем  

  29.12.3 Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем  
29.2   Виробництво машин та устаткування загального призначення 20%

  29.22.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного 
устатковання  

  29.24.3 Монтаж інших машин та устатковання загального призначення 

  29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання 
загального призначення  

29.3   Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового 
господарства 20%

  29.32.4 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання 
для сільського та лісового господарства 

29.4   Виробництво верстатів 20%
  29.43.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів  

  29.52.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної 
промисловості й будівництва 

  29.54.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для 
виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

  29.55.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для 
виробництва паперу та картону 

  29.56.6 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального 
призначення, н. в. і. г. 

30   Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних 
машин 

  30.02.2 Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого 
устатковання для оброблення інформації 



31   Виробництво електричних машин та устатковання 

  31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів 

  31.10.3 Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів  

  31.20.2 Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної 
апаратури  

  31.20.3 Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури  
31.5   Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 20%
31.50 31.50.0 Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 
31.6   Виробництво іншого електричного устатковання 20%
31.62   Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 20%

  31.62.1 Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

  31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. 
в. і. г. 

  31.62.4 Монтаж іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 
32   Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку  

32.2   Виробництво передавальної апаратури 20%
  32.20.2 Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури  
  32.20.3 Монтаж передавальної апаратури  

32.3   Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку 
і зображення 

20%

  32.30.2 Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та 
відтворення звуку і зображення 

  32.30.3 Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення 
звуку і зображення 

33   Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних 
приладів та устатковання, годинників 

33.1   Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, 
та ортопедичних пристосовань 20%

  33.10.3 Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи 
хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

33.2   Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 20%
  33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів 
  33.20.3 Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів 

33.5  Виробництво годинників 20%
33.50 33.50.0 Виробництво годинників  

36   Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 
36.1   Виробництво меблів  20%
36.11 36.11.0 Виробництво меблів для сидіння  
36.12 36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі  
36.13 36.13.0 Виробництво кухонних меблів  
36.14 36.14.0 Виробництво інших меблів  
36.15 36.15.0 Виробництво матраців 
36.2  Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 



36.22 36.22.0 Виробництво ювелірних виробів, виключно*: 20%
- виробництво ювелірних виробів;

- виробництво предметів побуту: столових приборів, дрібного та 
глибокого посуду, предметів туалету, декоративних виробів для 
бюро та офісів, виробів релігійного призначення

36.3   Виробництво музичних інструментів 20%
  36.30.2 Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів  

36.5   Виробництво ігор та іграшок 20%
36.50 36.50.0 Виробництво ігор та іграшок  
36.6   Виробництво іншої продукції  
36.62 36.62.0 Виробництво мітел та щіток  20%

37   Оброблення відходів  
37.1   Оброблення металевих відходів та брухту 20%
37.10 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту 
37.2   Оброблення неметалевих відходів та брухту 20%
37.20 37.20.0 Оброблення неметалевих відходів та брухту  

45   Будівництво 
45.1   Підготовка будівельних ділянок 20%
45.11 45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи  
45.2   Будівництво будівель та споруд 20%
45.21   Загальнобудівельні роботи 20%

  45.21.1 Будівництво будівель  
  45.21.4 Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання 
  45.21.6 Будівництво інших споруд  
  45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій  
45.22 45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель  
45.25   Інші будівельні роботи 20%

  45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи  
  45.25.4 Монтаж металевих конструкцій  

45.3   Установлення інженерного устаткування будівель та споруд 20%
45.31 45.31.0 Електромонтажні роботи  
45.32 45.32.0 Ізоляційні роботи  
45.33   Санітарно-технічні роботи 20%

  45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря  
  45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи  
  45.33.3 Газопровідні роботи  
45.34 45.34.0 Інші монтажні роботи  
45.4   Роботи з завершення будівництва  20%
45.41 45.41.0 Штукатурні роботи  
45.42 45.42.0 Столярні та теслярські роботи  
45.43 45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін  



45.44 45.44.0 Малярні роботи та скління  20%
45.45 45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва  
50.2   Технічне обслуговування та ремонт автомобілів  20%
50.20 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
50.3   Торгівля автомобільними деталями та приладдям 20%
50.30   Торгівля автомобільними деталями та приладдям  

  50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям  
  50.40.4 Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів  

51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

51.2  Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими 
тваринами 20%

51.21 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин 20%
51.22 51.22.0 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами 20%
51.23 51.23.0 Оптова торгівля живими тваринами 20%
51.24 51.24.0 Оптова торгівля шкурами та шкірою 20%

51.3  Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами 

20%

51.31 51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами 20%
51.32 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами 20%

51.33 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним 
маслом та жирами 

20%

51.36 51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 20%
51.37 51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 20%
51.38 51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування 20%
51.4  Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами 20%
51.41 51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами 20%
51.42  Оптова торгівля одягом та взуттям 20%

 51.42.1 Оптова торгівля одягом 20%
 51.42.3 Оптова торгівля взуттям 20%
 51.42.4 Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу 20%

51.43  Оптова торгівля електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними 
товарами 

20%

 51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами 20%

 51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та 
відеозапису 

20%

51.44 51.44.0 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, 
шпалерами та засобами для чищення 

20%

51.45 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 20%
51.46 51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 20%

51.47  Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого 
призначення 20%

 51.47.1 Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними 
побутовими приладами  20%



 51.47.2 Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та 
канцелярським приладдям 20% 

51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого 
призначення, н. в. і. г., виключно*  :  20% 

- неелектричними музичними інструментами та нотами; 
- іграми та іграшками; 
- годинниками; 
- ювелірними виробами; 
- фотографічними та оптичними товарами; 
- спортивними товарами; 
- велосипедами, їх частинами та належностями; 

- виробами зі шкіри та дорожніми належностями

51.5  Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними 
продуктами 

20%

51.51 51.51.0 Оптова торгівля лише твердим паливом (деревний вугіль) 20%

51.53  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням 

20%

 51.53.1 Оптова торгівля деревиною 20%
 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами 20%
 51.53.3 Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням 20%

51.54 51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним 
устаткованням 

20%

51.55 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами, виключно*: 20%
- оптова торгівля промисловими хімічними речовинами: аніліном, 

типографськими фарбами, ефірними оліями, промисловими 
газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, 
парафіном, віддушками, ароматичними та смаковими речовинами, 
содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на 
основі крохмалю;

- оптова торгівля добривами та агрохімічними продуктами;
- оптова торгівля пластмасами в первинній формі;

- оптова торгівля ґумою і синтетичним каучуком 

20%

51.57 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом, виключно*: 20%
- оптова торгівля  металевими та неметалевими відходами і 

брухтом; 
- матеріалами для вторинного перероблення, включаючи їх 

збирання, сортування, сепарацію, зберігання, фасування, але без 
вторинного перероблення;

- демонтаж відпрацьованих виробів для отримання деталей, які 
можуть бути використані повторно (відходи, що купуються й 
продаються, мають залишкову вартість)

51.8  Оптова торгівля машинами та устаткованням 20%

51.83 51.83.0 Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного 
та трикотажного виробництва, виключно*: 

20%

- оптова торгівля побутовими швейними машинами 
51.84 51.84.0 Оптова торгівля виключно* комп'ютерами та периферійними пристроями 20%



51.85 51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням 20%
51.87 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням, виключно*: 20%

- оптова торгівля дротом, вимикачами та іншими 
електроустановочними виробами промислового використання; 

- оптова торгівля іншими електротехнічними пристроями, такими як 
електродвигуни, трансформатори, а також їх електро- та 
радіоелементами;

- оптова торгівля вимірювальними приладами, інструментами та 
устаткуванням 

51.88 51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою, виключно*: 20%
- оптова торгівля сільськогосподарським приладдям та інвентарем;

- оптова торгівля газонокосарками, незалежно від способу 
приведення їх у дію 

52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів 
особистого вжитку

52.1   Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 20%

52.11 52.11.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою 
продовольчого асортименту (крім алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів)  

52.12 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги 
продовольчого асортименту  

52.2   Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими 
товарами 20%

52.21 52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю  
52.22 52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами  
52.23 52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами  
52.24 52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами

52.27   Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами у спеціалізованих 
магазинах 20%

  52.27.1 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями  
  52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами  

52.3   Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, 
медичними, косметичними та парфумерними товарами 20%

52.31 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами  
52.32 52.32.0 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами  
52.33 52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами  

52.4   Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими 
товарами 20%

52.41 52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами  
52.42 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом  
52.43 52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами  
52.44   Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому 20%

  52.44.1 Роздрібна торгівля меблями  
  52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому  



52.45 52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та 
телеапаратурою  

52.46 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом  
52.47 52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами  

52.48   Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими 
товарами 20%

  52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням  
52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 

  52.48.3 Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткованням  
  52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.  

52.5   Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20%
52.50 52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  
52.6   Роздрібна торгівля поза магазинами 20%
52.62 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках  
52.63 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.  
52.7   Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  20%
52.71   Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри  20%

  52.71.1 Ремонт взуття  
  52.71.2 Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів 
52.72   Ремонт побутових електричних товарів  20%

  52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури  
  52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів  
52.73   Ремонт годинників та ювелірних виробів  

  52.73.1 Ремонт годинників  20%
  52.73.2 Ремонт ювелірних виробів 20%
52.74 52.74.1 Ремонт та перероблення одягу  20%

  52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку  
55   Діяльність готелів та ресторанів 

55.1   Діяльність готелів 20%
55.10 55.10.0 Діяльність готелів 
55.2   Надання інших місць для тимчасового проживання  20%
55.21 55.21.0 Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами 
55.22 55.22.0 Надання місць кемпінгами 
55.23 55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.  
55.3   Діяльність ресторанів  20%
55.30   Діяльність ресторанів  

  55.30.1 Діяльність ресторанів  20%
  55.30.2 Діяльність кафе 20%
    Діяльність дитячих кафе 20%

55.4   Діяльність барів  20%
55.40 55.40.0 Діяльність барів  
55.5   Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі 20%



55.51 55.51.0 Діяльність їдалень  
55.52 55.52.0 Послуги з постачання готової їжі  

60   Діяльність наземного транспорту 
60.2   Діяльність іншого наземного транспорту 20%
60.21   Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту 20%

  60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту  
60.22 60.22.0 Діяльність таксі (пасажирського) 10%
60.23 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 20%
60.24 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту 20%

63   Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 
63.1   Транспортне оброблення вантажів; складське господарство 20%
63.11 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів  
63.12 63.12.0 Складське господарство  
63.2   Функціонування транспортної інфраструктури  20%
63.21   Функціонування інфраструктури наземного транспорту 

  63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту 
63.3   Послуги з організації подорожувань 20%
63.30 63.30.0 Послуги з організації подорожувань  

67.2   Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 
забезпечення 20%

67.20 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
-виключно* діяльність страхових агентів 

70   Операції з нерухомим майном  
70.1   Операції з власним нерухомим майном 20%

70.11 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в 
оренду 

70.2   Здавання в оренду власного нерухомого майна  

70.20 70.20.0 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 
Цей підклас включає: 
- здавання в оренду власної житлової нерухомості (загальна площа яких 
не перевищує 100 кв.м.)

20%

- нежитлової нерухомості (загальна площа яких не перевищує 300 кв.м) 20%
- здавання в оренду земельних ділянок (загальна площа яких до 0,2 га) 20%

70.32 70.32.0 Управління нерухомим майном, виключно*: 20%
- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання 
комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та 
устаткування нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, 
контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний 
догляд за приміщеннями тощо);

- послуги консьєржа;

- управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;

- послуги агентств зі збору орендної платні



71   Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку  

71.1   Оренда автомобілів  20%
71.10 71.10.0 Оренда автомобілів  
71.2   Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання 20%
71.21 71.21.0 Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання  
71.22 71.22.0 Оренда водних транспортних засобів та устатковання 
71.3   Оренда інших машин та устатковання 20%
71.31 71.31.0 Оренда сільськогосподарських машин та устатковання 
71.32 71.32.0 Оренда будівельних машин та устатковання 

71.33 71.33.0 Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну 
техніку 

71.34 71.34.0 Оренда інших машин та устаткування  
71.4   Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку  20%
71.40 71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку  

72.5   Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-
обчислювальної техніки 20%

72.50   Ремонт і технічне обслуговування та офісної електронно-обчислювальної 
техніки 

  72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки  
  72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки  

73 Дослідження і розробки
73.1 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук 20%
73.10 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук 20%

  73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук  
  73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук 

73.2 Дослідження і розробки в галузі природничих наук  20%
73.20 Дослідження і розробки в галузі технічних наук 20%

  73.20.1 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук 
  73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук  
74.12 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку, виключно*: 20%

-  реєстрація,  накопичення,  узагальнення  та  зберігання  інформації  про 
діяльність суб’єктів господарювання;

- підготовлення звітів, балансів; 

- складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб; 

- консультування та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів 
перед податковими інспекціями та іншими установами та організаціями

74.7   Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та 
транспортних засобів 20%

74.70 74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та 
транспортних засобів  

74.8   Надання різних послуг споживачам 



74.81 74.81.0 Діяльність у сфері фотографії  20%
74.82 74.82.0 Пакування 20%

74.85 74.85.0 
Надання секретарських послуг  20%
- послуг з перекладу 20%

74.87 74.87.0 Надання інших комерційних послуг, виключно*: 20%
- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, 

ювелірних виробів, предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів;

- послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів;
80   Освіта  

80.42 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти   
85   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  

85.1   Діяльність в сфері охорони здоров'я людини  
85.12 85.12.0 Медична практика  20%
85.13 85.13.0 Стоматологічна практика  20%
85.14 85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини  20%
85.2   Ветеринарна діяльність  20%
85.20 85.20.0 Ветеринарна діяльність  
85.3   Надання соціальної допомоги  20%
85.31 85.31.0 Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання 20%
85.32   Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання  20%

  85.32.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання  
90   Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів  

90.0   Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів  20%
90.01 90.01.0 Збирання і оброблення стічних вод  
90.02 90.02.0 Збирання та знищення інших відходів  
90.03 90.03.0 Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності 
92.3   Інша діяльність у сфері культури  20%
92.33 92.33.0 Діяльність ярмарків та атракціонів, крім пересувних  
92.6   Діяльність у сфері спорту  20%
92.61 92.61.0 Діяльність спортивних об'єктів  
92.62 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту  
92.7   Діяльність у сфері відпочинку та розваг  20%
92.72 92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності, виключно*: 20%

    

- діяльність парків відпочинку , 

-  діяльність пляжів, включаючи послуги пляжної інфраструктури, у т.ч. 
стаціонарної;

- надання транспортних засобів для відпочинку та розваг (прокат 
велосипедів, включаючи водні, діяльність центрів верхової їзди, прокат 
дитячих автомобілів

93   Надання індивідуальних послуг  
93.0   Надання індивідуальних послуг  



93.01   Прання, хімчистка та фарбування  20%
  93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів  
  93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів  
93.02 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси  20%
93.03 93.03.0 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг  20%
93.04 93.04.0 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту  20%
93.05 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг, виключно*:  20%

    - виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних 

інструментів;
- прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- послуги домашньої прислуги;
- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за 

індивідуальним замовленням
- експлуатація автоматів (фотоавтоматів, автоматичних ваг, 

приладів для вимірювання артеріального тиску); 
- послуги чистильників взуття, носильників; 
- послуги з паркування автомобілів; 
- надання супроводження (ескортів); 
- дослідження генеалогії; 
- послуги служб знайомства та бюро одружень; 
- діяльність астрологів та екстрасенсів; 

- послуги для домашніх тварин (утримання, догляд, дресирування)

* - означає, що фізична особа – підприємець має право здійснювати господарську діяльність 
лише тими видами діяльності, які зазначені в тексті.

Секретар міської ради Лесков В.О.


