
            Проєкт 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

______________                                                                              №  ____________ 

                                                                   м. Лиман 
 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Лиманської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до підпункту 10.1.2 пункту 10.1 ст. 10; ст. ст. 291-297 Податкового 

кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності”,  керуючись ст. ст. 26, 59, 69, 73 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Лиманської міської територіальної громади ставки 

єдиного податку для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність, з розрахунку на календарний місяць: 

1.1. для першої групи платників єдиного податку — у відсотках до розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року згідно додатку 1 (додається); 

1.2. для другої групи платників єдиного податку — залежно від виду економічної 

діяльності у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня податкового (звітного) року згідно додатку 2 (додається). 

Обов’язкові елементи єдиного податку застосовуються з особливостями, 

встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового 

кодексу України. 

2. Взяти до уваги, що платники єдиного податку, об’єкт, база оподаткування, 

порядок обчислення єдиного податку, податковий період, строк та порядок сплати 

єдиного податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку  

визначено статтями 291-297 Податкового кодексу України. 

3. Дане рішення вводиться у дію з 01.01.2022 року. 

4. Обов’язки щодо відстеження результативності регуляторного акту покласти на 

фінансове управління міської ради в терміни, визначені статтею 10 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

5. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) результати відстежень в 5-

денний термін, після їх здійснення, оприлюднювати на офіційному сайті Лиманської 

міської ради та надавати до відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету  міської ради. 

    6. Рішення міської ради від 17.06.2015 року №6/42-3404 «Про затвердження 

Положення та встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької 



діяльності на території Краснолиманської міської ради» з внесеними до нього змінами та 

доповненнями від 26.02.2016 року №7/7-186, від 16.02.2017 року №7/24-1069, від 

22.02.2018 року №7/42-1930, пункт 1.1 рішення №7/58-2740 від 20.12.2018 року, пункт 

1.1 рішення №7/65-3533 від 21.06.2019 року визнати такими, що втратили чинність з 

01.01.2022 року.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

міської ради (Журавльов) і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики 

(Вінничук). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 
від___________№___________ 

 
Ставки  

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

першої групи платників єдиного податку 

 

 
№ КВЕД Вид діяльності  Ставка єдиного 

податку, % (ставка 

встановлена у 

відсотках до розміру 

прожиткового 

мінімуму, 

встановленого на 1 

січня податкового 

(звітного) року) 
1 2 3 4 
1 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 
2 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями  та тютюновими виробами  
10 

3 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям 
10 

4 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  10 
5 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування, відтворення звуку й зображення 
10 

6 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10 
7 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 
8 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10 
9 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

10 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10 
11 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 
12  Інші види діяльності 10 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                 Н. В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від __________№______ 

 

Ставки  

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

другої групи платників єдиного податку  

 
№ КВЕ

Д 
Вид діяльності  Ставка єдиного 

податку, % (ставка 

встановлена у 

відсотках до розміру 

мінімальної 

заробітної плати, 

встановленої на 1 

січня податкового 

(звітного) року) 
1 2 3  

1 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

20 

2 01.50 Змішане сільське господарство 20 

3 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20 

4 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20 

5 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 

зберігання 

20 

6 10.85 Виробництво готової їжі та страв  20 

7 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на 

фермах 

20 

8 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод 

та інших вод, розлитих у пляшки 
20 

9 14.12 Виробництво робочого одягу 20 

10 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 20 

11 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

12 16.24 Виробництво дерев’яної тари 20 

13 16.29  Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з 

корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20 

14 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 20 

15 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 20 

16 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20 

17 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 

конструкцій 

20 

18 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 20 

19 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 20 

20 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20 

21 31.02 Виробництво кухонних меблів 20 

22 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20 

23 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 20 

24 43.31 Штукатурні роботи 20 

25 43.39 Інші роботи  із завершення будівництва 20 



26 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20 

27 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів 

20 

28 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською 

сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

20 

29 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, 

хутром, взуттям і шкіряними виробами  

20 

30 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими 

товарами 
20 

31 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20 

32 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин 

20 

33 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20 

34 46.32 Оптова торгівля м“ясом і м“ясними продуктами 20 

35 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 20 

36 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі 

рибою, ракоподібними та молюсками 
20 

37 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20 

38 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  20 

39 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  20 

40 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20 

41 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20 

42 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням 

20 

43 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20 

44 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

20 

45 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20 

46 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 20 

47 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах 
20 

48 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 

цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 
20 

49 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 20 

50 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
20 

51 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20 

52 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у 

спеціалізованих магазинах 
20 

53 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах 
15 

54 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20 

55 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах 

20 

56 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20 



57 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах 
20 

58 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах 
15 

59 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 15 

60 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 15 

61 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами у спеціалізованих 

магазинах 
15 

62 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 

магазинах 

20 

63 47.75 Роздрібна торгівля косметичними  товарами та туалетними 

принадлежностями в спеціалізованих магазинах 

15 

64 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах 

20 

65 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в 

спеціалізованих магазинах 
20 

66 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

67 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 15 

68 47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами 

20 

69 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям 

15 

70 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20 

71 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет 

20 

72 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20 

73 49.32 Надання послуг таксі 20 

74 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20 

75 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20 

76 52.10 Складське господарство 20 

77 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 20 

78 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20 

79 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 
20 

80 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20 

81 56.29 Постачання інших готових страв 20 

82 56.30 Обслуговування напоями 20 

83 58.13 Видання газет 20 

84 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 20 

85 62.01 Комп'ютерне програмування 20 

86 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна 

20 

87 69.10 Діяльність у сфері права 20 

88 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування 

з питань оподатковування 

20 

89 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20 

90 71.11 Діяльність у сфері архітектури 20 



91 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах 

20 

92 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20 

93 75.00 Ветеринарна діяльність 20 

94 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 15 

95 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність 

15 

96 85.52 Освіта у сфері культури 15 

97 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 15 

98 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 15 

99 86.21 Загальна медична практика 20 

100 86.22 Спеціалізована медична практика 20 

101 86.23 Стоматологічна практика 20 

102 93.13 Діяльність фітнес-центрів 20 

103 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 20 

104 95.12 Ремонт обладнання зв’язку 20 

105 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20 

106 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20 

107 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20 

108 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 20 

109  Інші види діяльності 20 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Н. В. Ляшко 


