
Про затвердження ставок єдиного податку 
 
Рішення міської ради від 27.12.2011 №43 
Дата оприлюднення 27.12.2011 
 
(зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.12.12 №72, 
від 23.04.2014 №36, від 21.12.2016 №59, від 27.05.2020 №53) 
 

 Відповідно до Закону України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на підставі Податкового кодексу України від 

02.12.2010 №2755-VІ зі змінами, затвердженими Законом України від 

04.11.2011 №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності», Запорізька міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. {Положення про єдиний податок скасовано згідно з пунктом 1 рішення 

міської ради від 23.04.2014 №36} 

  

2. Затвердити ставки єдиного податку (додаються). 
{Ставки затверджено рішенням міської ради 21.12.2016 №59.  
Додаток доповнено приміткою згідно з пунктом 1 рішення міської ради 

від 27.05.2020 №53} 
 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради 

від 26.01.2011 №12 «Про затвердження розмірів ставок податків і зборів, які 

зараховуються до бюджету міста».  

 4. Опублікувати дане рішення в газеті «Запорозька Січ».  

 5. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.  

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В. та постійну 

комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового 

обслуговування населення та захисту прав споживачів (Петров Р.Б.).  

 

   

Міський голова                                              О.Ч. Сін  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
21.12.2016 №59 
(зі змінами від 27.05.2020 
№53 – додано примітку) 

 

 

Щомісячні ставки 
для першої та другої груп платників єдиного податку – фізичних осіб 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Види діяльності 

Для платників 
першої групи 

Для 
платників 

другої групи  

Відсоток до 
розміру 

прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 

осіб, 
встановленого 
законом на 1 

січня 
податкового 

(звітного) 
року 

Відсоток до 
розміру 

мінімальної 
заробітної 

плати, 
встановленої 
законом на 1 

січня 
податкового 

(звітного) 
року 

ПОСЛУГИ 
1.  Діяльність з надання послуг платникам 

єдиного податку та/або населенню  
- 20 

2. Надання побутових послуг населенню, у 
тому числі: 

  

2.1. Виготовлення взуття за індивідуальним 
замовленням, послуги з його ремонту 

10 15 

2.2. Виготовлення швейних виробів за 
індивідуальним замовленням 

10 15 

2.3. Виготовлення виробів із шкіри та хутра за 
індивідуальним замовленням 

10 20 

2.4. Виготовлення спіднього одягу за 
індивідуальним замовленням 

10 15 

2.5. Виготовлення текстильних виробів та 
текстильної галантереї за індивідуальним 
замовленням 

10 20 

2.6. Виготовлення головних уборів за 
індивідуальним замовленням 

10 15 

2.7. Додаткові послуги до виготовлення 
виробів за індивідуальним замовленням 

10 20 

2.8. Послуги з ремонту одягу та побутових 
текстильних виробів 

10 15 

2.9. Виготовлення та в’язання трикотажних 
виробів за індивідуальним замовленням, 
послуги з їх ремонту 

10 15 

2.10. Виготовлення килимів та килимових 
виробів за індивідуальним замовленням, 
послуги з їх ремонту та реставрації 

10 20 

2.11. Виготовлення шкіряних галантерейних та 
дорожніх виробів за індивідуальним 
замовленням, послуги з їх ремонту 

10 20 

2.12. Виготовлення меблів за індивідуальним 10 20 
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замовленням, послуги з їх ремонту, 
реставрації та поновлення 

2.13. Виготовлення теслярських та столярних 
виробів за індивідуальним замовленням 

10 15 

2.14. Технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 
мопедів за індивідуальним замовленням 

10 20 

2.15. Послуги з ремонту радіотелевізійної та 
іншої аудіо- і відеоапаратури 

10 20 

2.16. Послуги з ремонту електропобутової 
техніки та інших побутових приладів 

10 20 

2.17. Послуги з ремонту годинників 10 15 
2.18. Послуги з ремонту велосипедів 10 15 
2.19. Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту музичних інструментів 
10 15 

2.20. Виготовлення металовиробів за 
індивідуальним замовленням 

10 20 

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

10 20 

2.22. Виготовлення ювелірних виробів за 
індивідуальним замовленням, послуги з їх 
ремонту 

10 20 

2.23. Прокат речей особистого користування та 
побутових товарів 

10 15 

2.24. Послуги з виконання фоторобіт, 
оброблення плівок 

10 15 

2.25. Послуги з прання, оброблення білизни та 
інших текстильних виробів 

10 15 

2.26. Послуги з чищення та фарбування 
текстильних, трикотажних і хутрових 
виробів 

10 20 

2.27. Вичинка хутрових шкур за 
індивідуальним замовленням 

10 20 

2.28. Послуги перукарень 10 15 
2.29. Ритуальні послуги 10 20 
2.30. Послуги, пов’язані з сільським та лісовим 

господарством 
10 15 

2.31. Послуги домашньої прислуги 10 20 
2.32. Послуги, пов’язані з очищенням та 

прибиранням приміщень за 
індивідуальним замовленням 

10 20 

ВИРОБНИЦТВО 
3.  Виробництво товарів - 20 

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
4. Роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках, у тому 
числі:  

 
 

- 

4.1. Продовольчі товари 9  
4.2. Одяг з тканин 7  
4.3. Взуття 8  
4.4. Інші головні убори 7  
4.5. Галантерея 8  
4.6. Біжутерія 6  
4.7. Дитячі іграшки 7  
4.8. Товари побутової хімії 7  
4.9. Книги, канцтовари 6  
4.10. Парфуми 7  
4.11. Елементи живлення 6  
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4.12. Надання послуг, супутніх продажу 6  
4.13. Панчішно - шкарпеткові  вироби 6  
4.14. Білизна 7  
4.15. Дитячий одяг 7  
4.16. Тканини 8  
4.17. Товари “Second-hand” 8  
4.18. Господарчі товари “Тисяча дрібниць” 7  
4.19. Замки, ключі 8  
4.20. Періодичні видання (газети і журнали) 4  
4.21. Інші товари 9  
5. Продаж товарів  16 
6. Діяльність у сфері ресторанного 

господарства 
 20 

 
 

Примітка. З 01.06.2020 по 31.08.2020 встановити фіксовані ставки 

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які належать до першої групи 

платників, у розмірі 0 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, з розрахунку на календарний місяць. 

{Доповнено приміткою згідно з пунктом 1 рішення від 27.05.2020 №53} 
 
 
Секретар міської ради      Р.О.Пидорич 
 


