
 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність за КВЕД ДК 009-2010 

Код виду 
економічної 

діяльності 

Види діяльності 

Ставка податку у відсотках 

для першої 

групи 

платників до 

прожитково

го мінімуму 

для другої 

групи 

платників 

до розміру 

мінімальної 

з/пл 

 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур     15 

01.2  Вирощування багаторічних культур     15 

      01.3 Відтворення рослин  15 

01.4  Тваринництво     15 

01.5  Змішане сільське господарство     15 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та 

післяурожайна діяльність  

   15 

01.7  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із 

ними послуг  

   15 

02.1  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві     15 

02.2  Лісозаготівлі     15 

02.3  Збирання дикорослих недеревних продуктів     15 

02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві     15 

03.1  Рибальство     15 

03.2  Рибництво (аквакультура)     15 

10.1  Виробництво м'яса та м'ясних продуктів     15 

10.2  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків  

   15 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів     15 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів     15 

10.5  Виробництво молочних продуктів     15 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів  

   15 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів    15 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів     15 

10.9  Виробництво готових кормів для тварин     15 

11.0  Виробництво напоїв     15 

13  Текстильне виробництво     15 

14.1  Виробництво одягу, крім хутряного     15 

14.2  Виготовлення виробів із хутра     15 

14.3  Виробництво трикотажного та в'язаного одягу     15 

15.1  Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок,лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра  

   15 

15.2  Виробництво взуття     15 

16.1  Лісопильне та стругальне виробництво     15 

16.2  Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння  

   15 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг     15 

18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного 

забезпечення  

   15 

22.1  Виробництво гумових виробів    15 

22.2  Виробництво пластмасових виробів    15 
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23.1  Виробництво скла та виробів зі скла    15 

23.2 Виробництво вогнетривких виробів  15 

23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини   15 

23.4  Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки    15 

23.5  Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей    15 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу    15 

23.7  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та 

будівельного каменю  

  15 

25.1  Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів    15 

25.2  Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів    15 

25.3  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального 

опалення  

  15 

25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 

механічне оброблення металевих виробів  

  15 

25.7 Виробництво столових приборів,інструментів і металевих 

виробів загального призначення 

 15 

25.9  Виробництво інших готових металевих виробів    15 

27.1 Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури 

  15 

27.5  Виробництво побутових приладів    15 

28.1  Виробництво машин і устаткування загального призначення    15 

28.2  Виробництво інших машин і устаткування загального 

призначення  

  15 

29.2 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів 

 15 

29.3 Виробництво вузлів, деталей і приладів для 
автотранспортних засобів 

  

30.1  Будування суден і човнів    15 

30.9 Виробництво транспортних засобів   15 

31.0  Виробництво меблів    15 

32.1  Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних 

виробів  

  15 

32.2 Виробництво музичних інструментів  15 

32.3 Виробництво спортивних товарів   

32.4  Виробництво ігор та іграшок    15 

32.9  Виробництво продукції, не вiднесеної до iнших угруповань    15 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів, машин і устаткування  

   15 

33.2  Установлення та монтаж машин і устаткування     15 

41.1  Організація будівництва будівель     15 

41.2  Будівництво житлових і нежитлових будівель     15 

42.1  Будівництво доріг і залізниць     15 

42.2  Будівництво комунікацій     15 

42.9  Будівництво інших споруд     15 

43.1  Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику     15 

43.2  Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні 
роботи  

   15 

43.3  Роботи із завершення будівництва     15 

43.9  Інші спеціалізовані будівельні роботи     15 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів  

   15 

45.3  Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів  

   15 

45.4  Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, 

технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  

10 15 

46.1  Оптова торгівля,за винагороду чи на основі контракту    15 

46.2  Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та   15  
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живими тваринами 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами  

  15 

46.4 Оптова торгівля товарами сільськогосподарського 

призначення 

 15 

46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням 

 15 

46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі   

46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням   

46.9 Неспеціалізована оптова торгівля   15 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  10 15 

47.2  Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах   

10 

 

15 

 

   

47.3 Роздрібна торгівля пальним (паливно-мастильні матеріали в 

ємкостях до 20 літрів) 

  15 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  

10 15 

47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах   

10 15 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та 

товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах  

10 15 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих 

магазинах  

  15  

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках   10   15  

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами      15 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт      15 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей  

   15 

50.1 Пасажирський морський транспорт  15 

50.2 Вантажний морський транспорт  15 

50.3 Пасажирський річний транспорт  15 

50.4 Вантажний річний транспорт  15 

52.1  Складське господарство    15 

52.2  Допоміжна діяльність у сфері транспорту    15 

53.2  Інша почтова та кур’єрська діяльність  15 

55.1  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  

   15 

55.2 Діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

 15 

55.3  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових 

автофургонів і причепів  

   15 

55.9  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування     15 

56.1  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування  

   15 

56.2  Постачання готових страв     15 

56.3 Обслуговування напоями  15 

58.1  Видання книг, періодичних видань та інша видавнича 

діяльність  

   15 

58.2  Видання програмного забезпечення     15 

59.1  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм     15 

59.2  Видання звукозаписів     15 

62.0  Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з 
ними діяльність  

   15 
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63.1  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 

пов'язана з ними діяльність; веб-портали  

   15 

63.9  Надання інших інформаційних послуг     15 

66.2  Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення  

  15 

68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна  15 

68.2  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна  

  15 

68.3  Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі 

контракту  

  15 

69.1  Діяльність у сфері права    15 

69.2  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування  

   15 

70.2  Консультування з питань керування    15 

71.1  Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання 

послуг технічного консультування  

  15 

71.2 Технічні випробовування та дослідження  15 

72.1  Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

природничих і технічних наук  

  15 

72.2  Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук  

  15 

73.1  Рекламна діяльність    15 

73.2  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 

думки  

  15 

74.1  Спеціалізована діяльність із дизайну    15 

74.2  Діяльність у сфері фотографії    15 

74.3  Надання послуг перекладу     15 

74.9  Інша професійна, наукова та технічна  діяльність  15 

75.0  Ветеринарна діяльність     15 

77.1  Надання в оренду автотранспортних засобів     15 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку     15 

77.3  Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів     15 

78.1 Діяльність агентств працевлаштування     15 

78.2  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування     15 

78.3  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами     15 

79.1  Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів     15 

79.9 Надання інших послуг бронювання та пов’язаних з ним 

діяльності 

 15 

81.1  Комплексне обслуговування об'єктів    15 

81.2  Діяльність із прибирання   15 

81.3  Надання ландшафтних послуг    15 

82.1  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність    15 

82.3  Організування конгресів і торговельних виставок    15 

82.9  Надання допоміжних комерційних послуг, не вiднесених до 

iнших угруповань  

  15 

85.5 Інші види освіти  15 

86.2  Медична та стоматологічна практика    15 

86.9  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я    15 

88.9 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення 

проживання 

 15 

90.0  Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг    15 

93.1  Діяльність у сфері спорту     15 

93.2  Організування відпочинку та розваг     15 

95.1  Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку     15 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку     15 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг       

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів   15 
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96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси   15 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг   15 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту    15 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, не вiднесених до 

iнших угруповань  

  15 

  Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 10 15 

  Послуги з ремонту взуття 10 15 

  
Виготовлення швейних виробів за індивідуальним 
замовленням 

10 15 

  

 Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним 

замовленням 

10 15 

  

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним 

замовленням 

10 15 

  

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним 

замовленням 

10 15 

 

  

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї 

за індивідуальним замовленням 

10 15 

  
Виготовлення головних уборів за індивідуальним 
замовленням 

10 15 

  

Додаткові послуги до виготовлення виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 15 

  Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 10 15 

  

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 15 

  

Виготовлення килимів та килимових виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 15 

  

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових 

виробів 

10 15 

  

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 
за індивідуальним замовленням 

10 15 

  

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх 

виробів 

10 15 

  Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 10 15 

  Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 10 15 

  

Виготовлення теслярських та столярних виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 15 

  

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням 

10 15 

  

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та 

відеоапаратури 

10 15 

  

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших 

побутових приладів 

10 15 

  Послуги з ремонту годинників 10 15 

  Послуги з ремонту велосипедів 10 15 

  

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних 

інструментів 

10 15 

  Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10 15 

  

Послуги з ремонту інших предметів особистого 

користування, домашнього вжитку та металовиробів 

10 15 

  

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним 

замовленням 

10 15 

  Послуги з ремонту ювелірних виробів 10 15 

  Прокат речей особистого користування та побутових товарів 10 15 

  Послуги з виконання фоторобіт 10 15 

  Послуги з оброблення плівок 10 15 

  

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних 

виробів 

10 15 
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Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних 

і хутрових виробів 

10 15 

  Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 10 15 

  Послуги перукарень 10 15 

  Ритуальні послуги 10 15 

  Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством 10 15 

  Послуги домашньої прислуги 10 15 

  

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень 

за індивідуальним замовленням 

10 15 

 


