
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 червня  2018 року                                                                                   № 10-3    

м.Кам’янка 
 

Про встановлення окремих місцевих  

податків і зборів на 2019 рік 

 
Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, положеннями Податкового кодексу України із 

змінами та доповненнями, та іншими діючими законодавчими актами України, 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

з 1 січня 2019 року та затвердити положення про оподаткування окремими  

місцевими податками і зборами,  розмір ставок яких, згідно чинного 

законодавства встановлюється органами місцевого самоврядування: 

1.1. єдиний податок (Додаток 1); 

1.2. туристичний збір (Додаток 2); 

1.3. збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 3); 

1.4. транспортний податок (Додаток 4). 

2. Кошти, отримані від місцевих податків і зборів, підлягають зарахуванню 

до бюджету  Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 

можливий спосіб. 

4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. 

5. Рішення сесії міської ради від  23.06. 2017р. № 25-5/VII із змінами та 

доповненнями    “Про місцеві податки і збори та інші платежі на 2018 рік, 

розмір ставок яких, згідно чинного  законодавства встановлюється органами  

місцевого самоврядування ”  вважати таким, що втратило чинність з 1 січня 

2019 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                        В.І.Тірон 



Додаток 1  

до рішення  

Кам’янської міської ради від 26.06.2018 р. №10-3 

 

Положення 

про оподаткування єдиним податком 
1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності  відповідно до  статті 291 

Податкового кодексу України. 

2. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку визначено 

статтями 292 та 2921 Податкового кодексу України. 

3. 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 (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна 

заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для 

фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, для 

першої групи незалежно від виду їх господарської діяльності, для другої групи  

залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

     1) для першої групи платників єдиного податку – у розмірі 10 відсотків 

розміру прожиткового мінімуму  незалежно від виду їх господарської 

діяльності; 

     2) для другої групи платників єдиного податку за видами діяльності у 

відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, установленого на 01 січня 

звітного (податкового) року: 

        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

01.11 Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних 

культур 

Включає: 

- вирощування зернових культур (крім рису); 

- вирощування бобових культур, зокрема гороху, які 

підлягатимуть сушінню, лущенню на зерно; 

- вирощування зелених бобових  

культур (зеленого горошку, бобів, квасолі), які не підлягатимуть 

лущенню 

- вирощування насіння олійних культур (арахісу, сої, 

соняшнику, кользи, ріпаку, рижію тощо). 

11 

01.12 Вирощування рису Включає вирощування рису. 11 

01.13 Вирощування овочів та 

баштанних культур, 

коренеплодів та 

бульбоплодів 

Включає: 

- вирощування овочевих і баштанних культур для 

продовольчого споживання (помідорів, огірків, капусти, 

столової моркви та буряку, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, 

цибулі, цукрової кукурудзи тощо); 

- вирощування картоплі; 

- вирощування коренеплодів та бульбоплодів з високим вмістом  

крохмалю та інуліну (топінамбуру, батату тощо);  

- вирощування цукрового буряку і насіння цукрового буряку. 

11 



        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

- вирощування насіння  овочевих культур; 

- вирощування зелені для продовольчого споживання (кропу, 

петрушки, салату, шпинату тощо); 

- вирощування грибів. 

01.15 Вирощування тютюну Включає вирощування тютюну і махорки (крім первинного 

оброблення листя тютюну – сушіння, сортування тощо). 

11 

01.16 Вирощування прядивних 

культур 

Включає: 

- вирощування льону та будь-яких інших прядивних культур;  

- замочування прядивних культур. 

11 

01.19 Вирощування інших 

однорічних і дворічних 

культур 

Включає: 

- вирощування кормового буряку та інших кормових культур (у 

т.ч. трав) на насіння; 

- вирощування кормових культур для кормових цілей: 

 брукви, мангольду (листового буряку), кормових буряків та 

інших кормових коренеплодів; 

 конюшини, люцерни, еспарцету, кормової кукурудзи, інших 

трав'яних культур; 

 кормових баштанних культур;  

 інших культур для кормових цілей (кормової капусти тощо).  

          11 

01.29 Вирощування інших 

багаторічних культур 

Включає: 

- вирощування різдвяних ялинок; 

- вирощування рослинних матеріалів для плетіння. 

20 

01.41 Розведення великої рогатої 

худоби молочних порід 

Включає: 

- розведення великої рогатої худоби молочних порід; 

- одержування сирого коров'ячого молока, молока буйволиць, 

ячих. 

11 

01.42 Розведення іншої великої 

рогатої худоби та буйволів 

Включає: 

- розведення іншої великої рогатої худоби, крім худоби 

молочних порід; 

- одержування сперми бугаїв для запліднення. 

11 

01.46 Розведення свиней Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 01.23.0. 

11 

01.47 Розведення свійської птиці Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 01.24.0 

11 

01.49 Розведення інших тварин Включає: 

- розведення бджіл, одержування меду і воску; 

- розведення кролів та одержування продукції кролівництва; 

- розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо); 

- розведення хутрових тварин, одержування  хутрової сировини;  

- розведення шовкопряду, одержування коконів шовкопряду; 

- розведення равликів, п'явок, каліфорнійського червоного 

черв'яка та інших вермікультур; 

- розведення  інших тварин (крім тварин родини верблюдячих) – 

оленів, водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо), 

лабораторних тварин тощо, напівсвійських та декоративних 

птахів (страусів, голубів, папуг тощо); 

- отримання ембріонів тварин для відтворення; 

- отримання сирої шкури свиней. 

11 

01.50 Змішане сільське 

господарство 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 01.30.0. 

11 

01.61 Допоміжна діяльність у 

рослинництві 

Включає: 

- будь-яку діяльність у рослинництві, що здійснюється за 

винагороду  або  на договірній основі (окрім підготовки урожаю 

для первинної реалізації); 

- експлуатацію зрошувальних та осушувальних систем;  

11 



        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

- садіння і догляд, у тому числі підрізання,  дерев як  послуги у 

сільському господарстві;  

- надання послуг сільськогосподарською технікою разом із 

обслуговуючим персоналом.  

01.62 Допоміжна діяльність у 

тваринництві 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 01.42.0. 

11 

02.10 Лісівництво та інша 

діяльність у лісовому 

господарстві 

Включає: 

- вирощування будівельного лісу: посадку, пересаджування, 

підсаджування саджанців, проріджування, охорону лісу й 

лісосік; 

- вирощування молодого порослевого лісу та балансової 

деревини; 

- діяльність лісових розсадників з вирощування лісосадильних 

матеріалів. 

20 

02.20 Лісозаготівлі Включає: 

- лісозаготівлі: рубання будівельного лісу та виробництво 

ділової деревини; 

- одержування паливної деревини. 

20 

02.30 Збирання дикорослих  

недеревних продуктів 

Збирання дикорослих лісових матеріалів. 20 

02.40 Надання допоміжних послуг 

у лісовому господарстві 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 02.02.0.  

Включає консультування з питань ведення лісового 

господарства 

20 

03.12 Прісноводне рибальство Включає: 

- ловлю прісноводної риби; 

- одержування свіжої та охолодженої прісноводної риби в 

кусках та з кістками або цілої; 

- ловлю прісноводих ракоподібних і молюсків; 

- ловлю прісноводних тварин;  

- збирання прісноводних матеріалів; 

- надання допоміжних послуг, пов'язаних із ловлею 

прісноводної риби. 

11 

03.22 Прісноводне рибництво 

(аквакультура) 

Включає: 

- прісноводне рибництво, яке передбачає розведення, 

вирощування та вилов власно вирощеної аквакультури, у т.ч. 

розведення декоративних (акваріумних) риб; 

- розведення прісноводних устриць; 

- розведення водних рептилій і жаб у басейнах (резервуарах, 

водоймах). 

- надання допоміжних послуг, пов'язаних із прісноводним 

рибництвом (аквакультурою). 

11 

10.11 Виробництво м'яса Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.11.0.  

Включає забій та підготовку м'яса кролів. 

15 

10.12 Виробництво м'яса свійської 

птиці 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.12.0,  

окрім забою та підготовки м'яса кролів. 

15 

10.13 Виробництво м'ясних 

продуктів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.13.0,  

окрім виробництва готових м'ясних страв, екстрактів і соків з 

м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних 

безхребетних. 

15 

10.20 Перероблення та 

консервування  риби, 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.20.0,  

9 



        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

ракоподібних і молюсків окрім виробництва  готових страв з риби та рибних 

напівфабрикатів. 

10.39 Інші види перероблення та 

консервування фруктів та 

овочів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.33.0, 

зокрема, обсмажування та фасування насіння соняшника. 

 

Не включає виробництво готових овочевих страв. 

9 

10.41 Виробництво олії та 

тваринних жирів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції  15.41.0. 

15 

10.41 Виробництво олії та 

тваринних жирів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.42.0.  

15 

10.51 Перероблення молока, 

виробництво масла та сиру 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.51.0. 

12 

10.52 Виробництво морозива Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.52.0. 

12 

10.61 Виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної 

промисловості 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.61.0. 

 

Включає також обсмажування та фасування зерен кукурудзи. 

12 

10.71 Виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних 

кондитерських виробів, 

тортів і тістечок нетривалого 

зберігання 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.81.0,  

окрім виробництва готової піци (замороженої або ні) та готових 

харчових продуктів нетривалого зберігання. 

9 

10.72 Виробництво сухарів і сухого 

печива; виробництво 

борошняних кондитерських 

виробів, тортів та тістечок 

тривалого зберігання 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.82.0. 

 

Включає також виробництво тістечок, печива та інших 

борошняних кондитерських виробів  із вмістом соєвого молока. 

9 

10.73 Виробництво макаронних 

виробів та подібних 

борошняних виробів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.85.0,  

окрім приготування відварених макаронних виробів з начинкою 

або приготованих в інший спосіб. 

9 

10.82 Виробництво какао, 

шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.84.0. 

9 

10.84 Виробництво прянощів і 

приправ 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.87.0. 

9 

10.85 Виробництво готової їжі та 

страв 

Включає виробництво готових м'ясних страв за умови, що ці 

страви містять у складі два і більше компонентів (крім спецій і 

т. ін.). Включає виробництво готової піци (замороженої або ні). 

15 

10.89 Виробництво інших харчових 

продуктів,  н.в.і.у. 

Включає виробництво харчових продуктів (хлібобулочних 

виробів) нетривалого зберігання. 

9 

10.91 Виробництво готових кормів 

для тварин, що утримуються 

на фермах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.71.0. 

10 

10.92 Виробництво готових кормів 

для домашніх тварин 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 15.72.0. 

10 

13.30 Оздоблення текстильних 

виробів  

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися 

до позиції 17.30.0. 

12 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 18.10.0, 

9 
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окрім  виробництва вогнестійкого та захисного спецодягу зі 

шкіри та її замінників. 

14.12 Виробництво робочого одягу Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 18.21.0. 

9 

14.13 Виробництво іншого 

верхнього одягу 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 18.22.0. 

9 

14.14 Виробництво спіднього одягу Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 18.23.0. 

9 

14.19 Виробництво іншого одягу й  

аксесуарів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 18.24.0,  

окрім виробництва вогнестійкого та захисного спецодягу з 

різних матеріалів (крім шкіри), просочених чи покритих гумою, 

пластмасами та іншими речовинами. 

9 

16.10 Лісопильне та стругальне 

виробництво 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 20.10.0.  

Включає виробництво колотих стовпів, жердин та подібної 

продукції. 

20 

16.21 Виробництво фанери, 

дерев’яних плит і панелей, 

шпону 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 20.20.0. 

20 

16.22 Виробництво щитового 

паркету 

Включає виробництво паркетних блоків для покриття підлоги, 

планок тощо, зібраних у панелі. 

20 

16.23 Виробництво інших 

дерев’яних будівельних 

конструкцій  і столярних 

виробів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 20.30.0. 

 

Включає також: 

- виробництво клеєно-ламінованих та з’єднаних з металом, 

виготовлених заводським способом дерев’яних кроквяних 

конструкцій (стропильних ферм); 

- виробництво переносних будинків; 

- виробництво дерев’яних перегородок (внутрішніх стін 

будинків), окрім виносних. 

  

Не включає 

- виробництво паркетних блоків для покриття підлоги, планок 

тощо, зібраних у панелі; 

- збирання та установлення  на місці (будівельному майданчику)  

власно виготовлених дерев’яних будинків;  

- установлення (зведення)  власно виготовлених дерев’яних 

столярних виробів; 

- покрівельні роботи.  

20 

16.24 Виробництво дерев’яної тари Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 20.40.0,  

окрім ремонту та відновлення дерев’яної тари. 

19 

16.29 Виробництво інших виробів 

із деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для 

плетіння 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 20.51.0,  

окрім виготовлення трун, ремонту та технічного обслуговування 

виробів з деревини, віднесених до 20.51.0. 

Включає також: 

- виробництво паливних брикетів та гранул, виготовлених 

пресуванням деревини (тирси) або її замінників, таких як зерна 

кави, боби сої тощо; 

- виробництво дерев’яних рам для дзеркал та картин, 

підрамників для полотен художників; 

20 
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- виробництво  дерев’яних частин  взуття (підборів та колодок). 

17.23 Виробництво паперових 

канцелярських  виробів 

Включає виробництво канцелярського приладдя учбового та 

комерційного призначення (зошитів,  зшивачів, папок, 

реєстраційних журналів, бухгалтерських книг, ділових форм 

тощо), коли надрукована інформація  не є головною метою 

виробництва. 

10 

18.11 Друкування газет Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 22.21.0, 

зокрема, друкування журналів та інших періодичних видань, які 

виходять щонайменше чотири рази на тиждень. 

10 

18.12 Друкування іншої продукції Включає: 

- друкування видань, що виходять менше чотирьох разів на 

тиждень; 

- друкування книг та брошур, музичних партитур, карт, атласів 

тощо; 

- нанесення  голографічного захисного елемента на об’єкти 

захисту, що належать іншій юридичній особі. 

10 

18.14 Брошурувально-палітурна 

діяльність і надання 

пов’язаних з нею послуг 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 22.23.0. 

10 

23.51 Виробництво цементу Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 26.51.0. 

12 

23.52 Виробництво вапна та 

гіпсових сумішей 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 26.53.0. 

12 

23.61 Виготовлення виробів із 

бетону для будівництва 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 26.61.0, 

окрім виробництва трубок з цементу, бетону або штучного 

каменю не призначених для використання в будівельних цілях. 

12 

23.69 Виробництво інших виробів 

із бетону, гіпсу та цементу 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 26.66.0.  

Включає виробництво трубок з цементу, бетону або штучного 

каменю не призначених для використання в будівельних цілях. 

12 

23.70 Різання, оброблення та 

оздоблення декоративного та 

будівельного каменю 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 26.70.0. 

 

Включає також виробництво надгробних пам’ятників з каменю. 

13 

24.33 Холодне штампування та 

гнуття 

Включає виробництво багатошарових панелей  (сендвіч-

панелей) зі сталевих листів із покриттям. 

20 

25.11 Виробництво будівельних 

металевих конструкцій і 

частин конструкцій 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 28.11.0. 

Включає також: 

- виробництво металевих каркасів або основ конструкцій та їх 

частин  (башт, щогл, ферм, мостів тощо). 

Не включає: 

- виробництво багатошарових панелей (сендвіч-панелей) зі 

сталевих листів із покриттям; 

- ремонт, технічне обслуговування  та монтаж будівельних 

металевих конструкцій; 

- збирання та установлення на місці (будівельному майданчику) 

власновиготовлених металевих будинків.  

20 

25.21 Виробництво радіаторів і  

котлів центрального опалення  

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 28.22.0, 

окрім ремонту, технічного обслуговування і монтажу котлів 

12 
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центрального опалення й радіаторів (крім електричних). 

26.11 Виробництво електронних 

компонентів 

Включає виробництво змонтованих джгутів (ізольованого 

проводу із з’єднувачами) для електроніки: шнурів для 

принтерів, моніторів, USB портів тощо. 

10 

26.40 Виробництво електронної 

апаратури побутового 

призначення для приймання, 

записування та 

відтворювання звуку й 

зображення 

Включає виробництво відеоігрових приставок (консолей). 7 

27.31 Виробництво волоконно-

оптичних кабелів 

Включає виробництво волоконно-оптичних кабелів для 

передавання кодованих даних. 

10 

27.32 Виробництво інших видів 

електронних і електричних 

проводів та кабелів 

Включає виробництво ізольованих проводів, кабелів, стрічок та 

інших ізольованих провідників без з’єднувальних елементів. 

10 

27.90 Виробництво іншого 

електричного устатковання 

Включає виробництво  шнурів живлення, подовжувачів та 

інших комплектів електричних шнурів з ізольованими 

проводами та з’єднувальними елементами. 

10 

28.30 Виробництво машин і 

устаткування для 

сільського та лісового 

господарства 

 13 

28.99 Виробництво інших машин і 

устаткування спеціального 

призначення, н.в.і.у. 

Включає виробництво  автоматичного устаткування для 

боулінгу (наприклад, пінсеттерів). 

7 

31.01 Виробництво меблів для 

офісів і підприємств торгівлі 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 36.12.0, 

окрім ремонту і відновлення офісних меблів. 

15 

31.02 Виробництво кухонних 

меблів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 36.13.0, 

окрім ремонту, обслуговування та відновлення кухонних меблів 

(крім меблів для сидіння). 

15 

31.09 Виробництво інших меблів Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 36.14.0, 

окрім ремонту, обслуговування та відновлення інших меблів для 

дому. 

15 

32.40 Виробництво ігор та іграшок Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 36.50.0. 

Не включає: 

- виробництво відеоігрових приставок (консолей); 

- виробництво автоматичного устаткування для боулінгу 

(наприклад, пінсеттерів); 

- ремонт і обслуговування електронного устаткування 

кегельбанів та подібного устаткування інших настільних або 

кімнатних ігор; 

- установлення, ремонт і обслуговування автоматів для гри в 

пінбол та інших  грошових ігрових автоматів, автоматичного 

устаткування для кегельбану та боулінгу тощо. 

7 

32.99 Виробництво іншої продукції, 

н.в.і.у. 

Включає: 

- виробництво вогнестійкого та захисного спецодягу з різних 

матеріалів (крім шкіри та її замінників), просочених чи покритих 

гумою, пластмасами та іншими речовинами. 

19 
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- виготовлення трун (не пов’язане із організацією поховань). 

- виготовлення глобусів 

33.11 Ремонт і технічне 

обслуговування готових 

металевих виробів 

Включає ремонт і технічне обслуговування котлів центрального 

опалення й радіаторів (крім електричних).  

Включає ремонт та технічне обслуговування будівельних 

металевих конструкцій. 

12 

33.12 Ремонт і технічне 

обслуговування машин і 

устаткування промислового 

призначення 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 72.50.1, 

зокрема, ремонт і технічне обслуговування фотокопіювального 

устаткування та калькуляторів. 

10 

33.14 Ремонт і технічне 

обслуговування електричного 

устатковання 

Включає технічне обслуговування ізольованих обмотувальних 

проводів, кабелів та коаксіальних провідників зі з’єднувальними 

пристроями або без них, електричних високовольтних проводів 

та кабелів на напругу більше 1000 В. 

10 

33.19 Ремонт і технічне 

обслуговування інших машин 

і устатковання 

Включає ремонт та відновлення дерев’яної тари: палет 

(піддонів), суднових барабанів чи бочок, тощо. 

19 

33.20 Установлення та монтаж 

машин і устатковання 

Включає монтаж котлів центрального опалення й радіаторів 

(крім електричних). 

12 

38.11 Збирання безпечних відходів Включає збирання безпечних відходів. 7 

41.20 Будівництво житлових і 

нежитлових будівель 

Включає збирання та установлення на місці (будівельному 

майданчику) власно виготовлених металевих будинків.  

Включає збирання та установлення  на місці (будівельному 

майданчику)  власно виготовлених дерев’яних будинків. 

20 

42.21 Будівництво трубопроводів Включає буріння та будівництво водяних свердловин і 

колодязів. 

14 

42.99 Будівництво інших споруд, 

н.в.і.у. 

Включає будівництво споруд спортивного та рекреаційного 

призначення: стадіонів,  спортивних майданчиків тощо. 

20 

43.21 Електромонтажні роботи Включає монтаж  в будівлях та в інших будівельних об’єктах: 

- електропроводки та електроарматури; 

- систем телекомунікації, будинкових та супутникових антен, 

пожежної та протизламної сигналізації; 

- електричних колекторів сонячної енергії; 

- лічильників електроенергії.  

- монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування систем 

освітлення та сигналізації для вулиць, автомобільних доріг, 

залізниць, аеропортів, портів; 

- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач. 

14 

43.22 Монтаж водопровідних 

мереж, систем опалення та 

кондиціонування 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 45.33.1.  та  45.33.2.  

Включає монтаж в будівлях та в інших будівельних об’єктах 

електричних систем опалення. 

Включає також установлення лічильників води 

20 

43.29 Інші будівельно-монтажні 

роботи 

Включає: 

- монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування в 

будівлях або інших будівельних об’єктах арматури та приладів, 

не віднесених до інших угруповань (жалюзі, наметів, світлових 

вивісок); 

- установлення огорож та ґрат. 

- монтаж в будівлях та інших будівельних об’єктах ліфтів та 

14 
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ескалаторів, блискавковідводів тощо. 

43.31 Штукатурні роботи Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 45.41.0. 

9 

43.32 

 

Установлення столярних 

виробів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 45.42.0. 

Включає: 

- монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  

власного виробництва. 

- установлення (зведення)  власно виготовлених дерев’яних 

столярних виробів. 

20 

43.34 Малярні роботи та скління Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 45.44.0. 

9 

43.39 Інші роботи із завершення 

будівництва 

 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 45.45.0,  

зокрема, прибирання нових будівель після завершення їх 

будівництва. 

14 

43.91 Покрівельні роботи Включає покрівельні роботи. 20 

43.99 Інші спеціалізовані 

будівельні роботи, н.в.і.у. 

Включає: 

- установлення приватних відкритих плавальних басейнів. 

- будівництво фундаменту, включаючи забивання паль; 

- цегляну та кам’яну кладку; 

- встановлення димових труб та промислових печей; 

- роботи на висоті, що потребують спеціальних навичок та 

устаткування;  

- зневоложення будівель; 

- установлення та демонтаж риштовань та робочих помостів; 

- проходження шахтних стволів (шурфів); 

- залізобетонні та інші бетонні роботи. 

- монтаж будівельних металевих конструкцій власного 

виробництва.  

-  гідроізоляцію, у т.ч. гідрофобне покриття стін. 

- установлення сталевих елементів невласного виробництва, 

гнуття сталевої арматури. 

20 

45.11 Торгівля автомобілями та 

легковими 

автотранспортними 

засобами 

Включає оптову торгівлю новими та уживаними транспортними 

засобами: 

- пасажирськими автомобілями, у т.ч. спеціалізованими 

пасажирськими автомобілями, такими як машини швидкої 

допомоги, мікроавтобуси тощо; 

- автомобілями-всюдиходами (вагою, що не перевищує 3,5 

тонн). 

20 

45.19 Торгівля іншими 

автотранспортними 

засобами 

Включає роздрібну торгівлю новими та уживаними 

транспортними засобами та посередництво в торгівлі 

транспортними засобами: 

- вантажними автомобілями, причепами і напівпричепами; 

- транспортними засобами для кемпінгу, такими як житлові 

автофургони; 

- автомобілями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн). 

20 

45.20 Технічне обслуговування та 

ремонт автотранспортних 

засобів 

Включає: 

- технічне обслуговування та ремонт (механічний, електричний 

тощо)  автотранспортних засобів;  

- ремонт, установлення та заміну шин та камер; 

- антикорозійне оброблення; 

- установлення частин і приналежностей, що не є частиною 

19 



        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

процесу виробництва автотранспортних засобів; 

- миття та полірування автотранспортних засобів; 

- переобладнання автотранспортних засобів для роботи на 

газових сумішах. 

45.32 Роздрібна торгівля деталями 

та приладдям для 

автотранспортних засобів 

Включає роздрібну торгівлю деталями та приладдям для  

автотранспортних засобів.  

17 

46.11 Діяльність посередників у 

торгівлі 

сільськогосподарською 

сировиною, живими 

тваринами, текстильною 

сировиною та 

напівфабрикатами 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 51.11.0. 

20 

46.13 Діяльність посередників у 

торгівлі деревиною, 

будівельними матеріалами 

та санітарно-технічними 

виробами 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 51.13.0. 

20 

46.18 Діяльність посередників, що 

спеціалізуються в торгівлі 

іншими товарами 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 51.18.0. 

13 

 

46.90 

Неспеціалізован 

а оптова торгівля 

Включає усі види економічної діяльності 

, які відносилися до позиції 51.90.0,  

зокрема, оптову торгівлю широким асортиментом товарів без 

будь-якої визначеної спеціалізації. 

 

20 

47.11 Роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами 

харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.11.0. 

11 

47.19 Інші види  

роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.12.0. 

11 

47.21 Роздрібна торгівля фруктами 

й овочами в спеціалізованих 

магазинах 

Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю 

Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами 

Включає роздрібну торгівлю сушеними й консервованими 

фруктами та овочами в спеціалізованих магазинах. 

11 

47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і 

м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.22.0. 

20 

47.23 Роздрібна торгівля рибою, 

ракоподібними та 

молюсками в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.23.0. 

14 

47.24 Роздрібна торгівля  

хлібобулочними виробами,  

борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.24.0. 

10 

47.29 Роздрібна торгівля іншими 

продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.27.1.  

11 
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47.41 Роздрібна торгівля 

комп’ютерами, периферійним 

устаткуванням  і  програмним 

забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю офісним устаткуванням, 

комп’ютерами та програмним забезпеченням, що не адаптовані 

до індивідуальних вимог користувача. 

14 

47.42 Роздрібна торгівля  

телекомунікаційним 

устаткуванням у 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю телекомунікаційним 

устаткуванням. 

 

Включає також торгівлю телефонними апаратами, апаратами 

мобільного зв’язку. 

13 

47.43 Роздрібна торгівля в 

спеціалізованих магазинах 

електронною апаратурою 

побутового призначення для 

приймання, записува, 

відтворювання звуку й 

зображення 

Включає: 

- роздрібну торгівлю радіо- та телевізійними товарами та  іншим 

побутовим аудіо- та відеоустаткованням; 

- установлення автомобільних радіоприймачів підприємствами 

торгівлі. 

10 

47.51 Роздрібна торгівля 

текстильними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.41.0. 

12 

47.52 Роздрібна торгівля залізними 

виробами, будівельними 

матеріалами та санітарно-

технічними виробами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.46.0. 

13 

47.53 Роздрібна торгівля 

килимами, килимовими 

виробами, покриттям для 

стін і підлоги в 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю портьєрами, гардинами і тюлем. 

Включає роздрібну торгівлю шпалерами і покриттям для 

підлоги, килимами та килимовим покриттям. 

15 

47.54 Роздрібна торгівля 

побутовими 

електротоварами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю побутовими електротоварами. 15 

47.59 Роздрібна торгівля меблями, 

освітлювальним приладдям та 

іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.44.1, 

зокрема доставку та установлення меблів підприємствами 

торгівлі Включає роздрібну торгівлю: 

- освітлювальними приладами; 

- побутовим посудом та ножовими виробами, посудом та 

виробами з кераміки, скла, фарфору; 

- виробами з деревини, корка та плетеними виробами; 

- неелектричними побутовими приладами; 

- побутовими предметами та устаткуванням, не віднесеними до 

інших угруповань.  

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та 

телеапаратурою.  Включає роздрібну торгівлю музичними 

інструментами та партитурами. 

15 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю книгами. 11 

47.62 Роздрібна торгівля газетами 

та канцелярськими товарами 

в спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю: 

- газетами та журналами; 

- канцелярськими товарами, такими як ручки, олівці, папір 

тощо. 

11 



        КВЕД-2010 
 

Опис  

Ставки 

податку

, 

Код Назва  % 

47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та 

відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю аудіо- та відеозаписами на CD, 

DVD, касетах та стрічках. 

10 

47.64 Роздрібна торгівля 

спортивним інвентарем у 

спеціалізованих магазинах 

Включає роздрібну торгівлю спортивними товарами, 

риболовними устаткуваннями, туристичним знаряддям, човнами 

і велосипедами. 

13 

 

47.65 Роздрібна торгівля іграми та 

іграшками в спеціалізованих 

магазинах 

Включає роздрібну торгівлю іграми та іграшками. 12 

47.71 Роздрібна торгівля одягом у 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.42.0. 

13 

47.72 Роздрібна торгівля взуттям 

та шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.43.0. 

13 

47.74 Роздрібна торгівля 

медичними й 

ортопедичними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.32.0. 

6 

47.75 Роздрібна торгівля 

косметичними товарами та 

туалетними 

принадлежностями в 

неспеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися 

до позиції 52.33.0. 

12 

47.76 Роздрібна торгівля  квітами, 

рослинами, насінням, 

добривами, домашніми 

тваринами та кормами для 

них у спеціалізованих 

магазинах 

Включає: 

- роздрібну торгівлю квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них; 

- виготовлення квіткових композицій та вінків у процесі 

роздрібної торгівлі. 

10 

47.77 Роздрібна торгівля 

годинниками та ювелірними 

виробами в спеціалізованих 

магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.48.2. 

15 

47.78 Роздрібна торгівля іншими 

невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.48.3, 

зокрема діяльність магазинів оптики та послуги окулістів. 

13 

47.79 Роздрібна торгівля 

уживаними товарами в 

магазинах 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.50.0. 

Включає діяльність торгових аукціонних будинків (крім 

діяльності Інтернет-аукціонів). 

12 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і 

на ринках харчовими 

продуктами, напоями та 

тютюновими виробами 

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами. 

11 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і 

на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям 

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках текстилем, 

одягом і взуттям. 

11 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і 

на ринках іншими товарами 

Включає роздрібну торгівлю з лотків і на ринках іншими 

товарами (крім  харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, 

текстилю, одягу та взуття). 

11 

47.91 Роздрібна торгівля, що 

здійснюється фірмами 

поштового замовлення або 

через мережу Інтернет 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 52.61.0. 

9 
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47.99 Інші види роздрібної 

торгівлі поза магазинами  

Включає роздрібну торгівлю у будь-який спосіб будь-

якими товарами, не включеними до попередніх класів, 

зокрема: 

- роздрібну торгівлю напоями (включаючи чай та каву) 

через торгові автомати; 

- роздрібну торгівлю через торгових агентів тощо. 

 

Включає також діяльність поза магазинних аукціонів (крім 

діяльності Інтернет-аукціонів). 

11 

49.31 Пасажирський наземний 

транспорт міського та 

приміського сполучення 

Включає діяльність регулярного пасажирського автомобільного 

транспорту міського та приміського сполучення. 

20 

49.32 Надання послуг таксі Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 60.22.0. 

20 

49.39 Інший пасажирський 

наземний транспорт, н.в.і.у. 

Включає діяльність регулярного пасажирського автомобільного 

транспорту міжміського сполучення, крім залізничного.  

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 60.23.0. 

20 

49.41 Діяльність вантажного 

автомобільного транспорту 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 60.24.0,  

окрім перевезення меблів та речей, пов’язаного з переїздом. 

20 

52.21 Допоміжне обслуговування 

наземного транспорту 

Включає буксирування і технічну допомогу на шляхах за 

винагороду. 

19 

52.29 Інша допоміжна діяльність у 

галузі транспорту 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 63.40.0. 

20 

55.10 Діяльність готелів і подібних 

засобів тимчасового 

розміщування 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 55.10.0 

19 

56.10 Діяльність ресторанів, 

надання послуг мобільного 

харчування 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 55.30.1 

19 

56.21 Постачання готових страв 

для подій 

Включає постачання готових страв для подій (банкетів, 

прийомів, весіль тощо). 

19 

56.29 Постачання інших готових 

страв 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 55.51.0 

.Включає постачання готових страв для транспортних компаній. 

19 

56.30 Обслуговування напоями Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 55.40.0. 

19 

 

58.11 Видання книг Усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 

22.11.0. 

Включає також видання аудіокниг, енциклопедій тощо на CD. 

Включає видання книг у режимі он-лайн. 

Не включає: 

- видання телефонних книг, довідників, списків адрес, каталогів 

та щорічників; 

- виготовлення глобусів. 

7 

58.12 Видання довідників і 

каталогів  

Включає видання телефонних книг, довідників, списків адрес, 

каталогів та щорічників. 

7 

58.13 Видання газет Включає видання газет, журналів та інших періодичних видань, 

які виходять щонайменше чотири рази на тиждень. 

10 
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58.14 Видання журналів і 

періодичних видань 

Включає видання газет, журналів та інших періодичних видань, 

які виходять менше чотирьох разів на тиждень. 

 

Включає також видання програм (розкладу) телепередач. 

10 

58.19 Інші види видавничої 

діяльності 

Включає друкування марок, бланків банківських чеків, 

банкнот, рекламних матеріалів, торгових каталогів та інших 

друкованих матеріалів, не віднесених до інших угруповань. 

10 

58.21 Видання комп’ютерних ігор Включає видання комп’ютерних ігрових програм. 9 

58.29 Видання іншого 

програмного забезпечення 

Включає видання стандартного програмного забезпечення, 

окрім комп’ютерних ігрових програм. 

9 

59.11 Виробництво кіно- та 

відеофільмів, телевізійних 

програм 

Включає продаж рекламного місця або часу в кінофільмах, 

відеофільмах та телепрограмах. 

10 

59.20 Видання звукозаписів Включає діяльність, пов’язану із забезпеченням (охороною) 

авторських прав (крім авторських прав на кінофільми). 

13 

62.01 Комп’ютерне програмування Включає розроблення стандартного програмного забезпечення; 

настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та 

конфігурацію існуючих ПЗ, таким чином, щоб воно 

функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта. 

Включає: 

- розроблення, випуск, постачання та документування 

програмного забезпечення на замовлення  специфічних 

користувачів; 

- написання програмних супроводжуючих  інструкцій для 

користувачів; 

- розроблення веб-сторінок. 

9 

62.02 Консультування з питань 

інформатизації 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 72.10.0. 

 Включає аналіз потреб і проблем користувачів, консультування 

щодо прийняття найкращого рішення. 

12 

62.03 Діяльність із керування 

комп’ютерним 

устаткованням 

Включає експлуатацію на довготривалій (постійній) основі 

засобів обробки даних, що належать іншим користувачам. 

9 

62.09 Інша діяльність у сфері 

інформаційних технологій і  

комп’ютерних систем 

Включає установлення програмного забезпечення за 

винагороду. 

9 

63.11 Оброблення даних, 

розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов’язана з 

ними діяльність 

Включає: 

- діяльність, пов’язану з базами  даних: надання даних у 

певному порядку або послідовності шляхом їх вибору у режимі 

он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, 

відсортованих згідно із  запитом (комп’ютеризований 

менеджмент) для широкого чи обмеженого кола користувачів; 

- оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням 

програмного забезпечення користувача або власного 

програмного забезпечення; 

- розміщення даних в мережі Інтернет (веб-хостинг); 

- сканування документів. 

9 

65.12 Інші види   

страхування, крім 

страхування життя 

Включає страхування, крім страхування  

життя та недержавного пенсійного забезпечення.  

15 

66.21 Оцінювання ризиків та 

завданої шкоди 

Включає діяльність фахівців з оцінювання ризиків та завданої 

шкоди, зокрема, оцінювання завданої шкоди власникам та 

користувачам нерухомого майна або земельної ділянки. 

15 
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66.22 Діяльність страхових агентів 

і брокерів 

Включає діяльність страхових агентів (страхових посередників) 

з рекламування, консультування, пропонування 

страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, 

пов’язаної з укладанням та виконанням договорів страхування, у 

тому числі оформленні всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхової суми або страхового 

відшкодування. 

15 

66.29 Інша допоміжна діяльність у 

сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 

Включає: 

- управління виплатами за врятоване майно; 

- надання актуарних послуг; 

- надання послуг асистансу (діяльність сервісних компаній з 

врегулювання страхових випадків). 

15 

68.20 Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого 

майна 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до  

позиції 70.20.0,  

зокрема,  

- надання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, 

земельних ділянок; 

- діяльність ринків. 

15 

68.31 Агентства  нерухомості Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 70.31.0. 

 

Включає також надання за винагороду або на основі контракту 

консультаційних послуг та послуг з оцінювання нерухомого 

майна, які пов'язані із його купівлею, продажем або наданням в 

оренду. 

20 

68.32 Управління нерухомим 

майном за винагороду або на 

основі контракту 

Включає діяльність агентств зі стягування орендної плати.  20 

69.10 Діяльність у сфері права Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 74.11.2. 

20 

69.20 Діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й 

аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 74.12.0. 

12 

71.11 Діяльність у сфері 

архітектури 

Включає діяльність у галузі архітектури. 12 

73.11 Рекламні агентства Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 74.40.0,  

окрім представлення рекламної продукції у засобах 

розповсюдження реклами, надання місця для реклами. 

10 

73.20 Дослідження кон’юнктури 

ринку та виявлення 

громадської думки 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 74.13.0. 

9 

74.20 Діяльність у сфері 

фотографії 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 74.81.0. 

12 

74.30 Надання послуг перекладу Включає надання послуг з усного та письмового перекладу. 7 

75.00 Ветеринарна діяльність Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 85.20.0. 

12 

77.11 Надання в оренду 

автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 71.10.0. 

15 
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77.31 Надання в оренду 

сільськогосподарських 

машин і устатковання 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 71.31.0. 

15 

78.10 Діяльність агентств 

працевлаштування 

Включає: 

- пошук, підбір та влаштування персоналу у зв’язку із 

забезпеченням зайнятості для потенційних роботодавців або 

майбутніх найманих працівників; 

- пошук та влаштування висококваліфікованих кадрів 

(діяльність хед-хантерів  - «мисливців за  головами»). 

12 

79.11 Діяльність туристичних 

агентств 

Включає посередницьку діяльність туристичних агентів з 

реалізації продукту туристичних операторів. 

14 

80.20 Обслуговування систем 

безпеки 

Включає установлення протипожежних та проти зламних  

систем сигналізації (за умови здійснення разом з цією 

діяльністю послуг спостерігання та дистанційного контролю 

зазначених систем). 

14 

81.29 Інші види діяльності з 

прибирання 

Включає діяльність з дезінфекції, дезінсекції, дератизації 

будівель, суден, поїздів тощо, яка здійснюється 

дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної 

дезінфекції та подібними суб’єктами (окрім діяльності 

санітарно-епідеміологічних станцій) 

7 

82.11 Надання комбінованих 

офісних адміністративних 

послуг  

Включає комплексну секретарську діяльність. 7 

84.30 Діяльність у сфері 

обов’язкового  соціального 

страхування 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 75.30.0. 

15 

85.10 Дошкільна освіта Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 80.10.1. 

6 

85.20 Початкова освіта Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 80.10.2. 

6 

85.32 Професійно-технічна освіта Включає освіту, що пов’язана з отриманням теоретичних знань 

та практичних навичок, які необхідні у наявній чи майбутній 

професійній діяльності.  

 

Включає також: 

- підготовку туристичних гідів, кухарів, менеджерів готелів та 

ресторанів, косметологів та перукарів, професійних водіїв та 

професійних пілотів, навчання ремонту комп’ютерів. 

4 

85.51 Освіта у сфері спорту та 

відпочинку 

Включає діяльність спортивних позашкільних навчальних 

закладів. 

6 

85.52 Освіта у сфері культури Включає діяльність позашкільних навчальних закладів у сфері 

культури. 

6 

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. Включає діяльність інших видів позашкільних навчальних 

закладів. 

6 

85.51 Освіта у сфері спорту та 

відпочинку 

Включає освіту у сфері спорту та відпочинку.  4 

85.52 Освіта у сфері культури Включає освіту у сфері культури (музики, образотворчого і 

театрального мистецтва, танцю, фотографії), нижчу за 

академічний рівень. 

4 

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. Включає види навчання, які не відносяться до будь-якого з 

освітніх рівнів:  

- курси підвищення професійної кваліфікації;  

- навчання комп’ютерній грамоті;  

- курси вивчення іноземних мов чи державної мови; 

4 
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- навчання рятувальників на воді та діяльність шкіл виживання;  

- навчання ораторському мистецтву;  

- навчання швидкісному читанню. 

86.21 Загальна медична практика Включає медичне консультування та лікування у сфері загальної 

медицини, яке здійснюється лікарями загального профілю 

(діяльність амбулаторних закладів охорони здоров’я). 

15 

86.22 Спеціалізована  медична 

практика 

Включає медичне консультування та лікування у сфері 

спеціальної медицини, яке здійснюється  лікарями-

спеціалістами і хірургами. 

15 

86.23 Стоматологічна практика Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до 

позиції 85.13.0. 

20 

86.90 Інша діяльність у сфері 

охорони здоров'я  

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися 

до позиції 85.14.0, зокрема діяльність санітарно-

епідеміологічних станцій. 

 

Не включає: 

- діяльність  з дезінфекції, дезінсекції, дератизації будівель, 

суден, поїздів тощо 

- діяльність з догляду за хворими; 

- забезпечення піклування та лікування для осіб похилого 

віку, інвалідів, осіб після лікування, осіб, які зловживають 

алкоголем, що здійснюється штатним середнім медичним 

персоналом. 

7 

95.12 Ремонт обладнання 

зв'язку 

Включає ремонт мобільних телефонів. 13 

95.21 Ремонт електронної 

апаратури побутового 

призначення для 

приймання, записування, 

відтворення звуку й 

зображення  

Включає ремонт побутової електроніки: радіо, 

телевізійного та іншого аудіо- та відеоустатковання. 

13 

95.22 Ремонт побутових 

приладів, домашнього та 

садового обладнання  

Включає ремонт і технічне обслуговування електричних 

побутових електроприладів: холодильників, печей, 

миючих та пральних машин, сушарок для одягу, кімнатних 

кондиціонерів тощо. 

13 

95.23 Ремонт взуття та 

шкіряних виробів  

 13 

95.24 Ремонт меблів і домашнього 

начиння 

Включає ремонт і відновлення офісних меблів. 15 

95.29 Ремонт інших побутових 

виробів і предметів 

особистого вжитку  

 8 

96.02 Надання послуг 

перукарнями та салонами 

краси  

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися 

до позиції 93.02.0. 

10 

96.03 Організування поховань і 

надання суміжних послуг 

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися 

до позиції 93.03.0. 

13 

Примітка: На всі види діяльності, на які не передбачені ставки єдиного податку 

до встановлення ставок по даному виду діяльності, сплачувати за найвищою 

ставкою, передбаченою чинним законодавством  –  20%. 



Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019  

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

м.Кам'янка, с. Тимошівка, с.Юрчиха. 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється відповідно до пункту 293.3. статті 293 Податкового Кодексу 

України. 

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 встановлених у ст. 293 п. 293.9  Податкового кодексу 

України) . 

4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої та четвертої груп є календарний рік; для платників єдиного податку 

третьої групи є календарний квартал. 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку 

здійснюються відповідно до статтей 295 та 296 Податкового кодексу України. 

 

    

 

 

Секретар міської ради                                             А.М. Плєшкань                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення сесії Кам’янської міської ради 

від 26.06.2018 року №  10-3 

 

Положення  

про туристичний збір 
 

1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення міської  ради об’єднаної територіальної громади 

про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

2. Ставка збору  встановлюється у розмірі  0,7  відсотка до бази справляння 

збору, визначеної пунктом 268.4 Податкового кодексу України. 

3. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в 

місцях, визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України, за 

вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), 

обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 

документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду. 

4. Особливості справляння збору 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

5. Порядок сплати збору 

5.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за 

місцезнаходженням податкових агентів. 

5.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за 

місцезнаходженням підрозділу. 

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

Секретар міської ради                 А.М.Плєшкань 

 
 



 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення сесії Кам’янської міської ради 

від 26.06.2018 року №  10-3 
 

Положення 

про збір за місця для паркування транспортних засобів 
 

    1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради 

організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених 

автостоянках. 

    1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в 

якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 

облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 

затверджується рішенням міської ради. 

     2. Об'єкт і база оподаткування збором визначені пунктом 2681.2 статті 268 

Податкового кодексу України. 

     3. Ставка збору 

     3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у 

розмірі 0,045 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 

1 січня податкового (звітного) року.  

     3.2. При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження спеціально 

відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально 

відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб 

поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх 

заповнюваність. 

     4. Порядок обчислення та строки сплати збору 

     4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування. 

     5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

 

Секретар міської ради                                      А.М.Плєшкань  
 

 


