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Ставки єдиного податку для платників єдиного  податку другої групи

код КОАТУУ 
органу місцевого 
самоврядування





2 32 208 3220885001 с.Мартусівка



3 32 208 3220886201 с.Ревне



4 32 208 3220886203 с.Затишне





(підпис)

______________

Секретар ради



код КОАТУУ назва код КОАТУУ назва 

9 10 11 12 13 14

3220883201 с.Гора 16.10 

16.23

25.29

25.50

25.61

25.62

45.20

для яких запроваджуються 
однакові ставки 

для яких 
запроваджуються окремі 

ставки 

Рішення 

Додаток 8 до рішення Гірської ради                                                                             
від 17 червня 2021 року № 423-15-VІІІ
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Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється 
дія рішення3

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 
(наказ Державного комітету з питань 

технічного регулювання та споживчої політики 
від 11 жовтня 2010 р. N 457)

код виду 
діяльності 

Ставки єдиного податку для платників єдиного  податку другої групи



47.11

47.21 

47.22 

47.23 

47.24 

47.25 

47.29 

47.81 

47.82 

47.89 

55.10 

56.10 



68.20 

69.20 

75.00 

3220885001 с.Мартусівка
16.10 

16.23

25.29

25.50

25.61

25.62

45.20

47.11

47.21 

47.22 

47.23 

47.24 

47.25 



47.29 

47.81 

47.82 

47.89 

55.10 

56.10 

68.20 

69.20 

75.00 

3220886201 с.Ревне
16.10 

16.23

25.29

25.50

25.61

25.62

45.20



47.11

47.21 

47.22 

47.23 

47.24 

47.25 

47.29 

47.81 

47.82 

47.89 

55.10 

56.10 

68.20 

69.20 

75.00 

3220886203 с.Затишне
16.10 



16.23

25.29

25.50

25.61

25.62

45.20

47.11

47.21 

47.22 

47.23 

47.24 

47.25 

47.29 

47.81 

47.82 

47.89 



55.10 

56.10 

68.20 

69.20 

75.00 

(ініціали, прізвище)
Людмила ШЕРШЕНЬ



15 16 17
Лісопильне та стругальне 
виробництво 20

Виробництво інших дерев’яних 
будівельних конструкцій і 
столярних виробів 20

Виробництво інших металевих 
баків, резервуарів і контейнерів 20

Кування, пресування, 
штампування, профілювання; 
порошкова металургія 20

Оброблення металів та 
нанесення покриття на метали 20
Механічне оброблення 
металевих виробів 20
Технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних 
засобів 20

Додаток 8 до рішення Гірської ради                                                                             
від 17 червня 2021 року № 423-15-VІІІ

Період 
застосування  

ставки

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 
(наказ Державного комітету з питань 

технічного регулювання та споживчої політики 
від 11 жовтня 2010 р. N 457)

Ставка 
єдиного 
податку, 
відсотків

назва виду діяльності 

Ставки єдиного податку для платників єдиного  податку другої групи



Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами 
харчування, напоями та 
тютюновими виробами (крім 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів) 20
Роздрібна торгівля фруктами й 
овочами в спеціалізованих 
магазинах 20
Роздрібна торгівля м’ясом і 
м’ясними продуктами в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля рибою, 
ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в 
спеціалізованих магазинах 20

Роздрібна торгівля напоями в 
спеціалізованих магазинах  (крім 
алкогольних напоїв) 20

Роздрібна торгівля іншими 
продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах 20

Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими 
виробами (крім алкогольних і 
тютюнових виробів) 20

Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 20

Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках іншими товарами 20
Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 20

Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування 20



Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна 20

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань 
оподаткування (крім аудиту) 20

Ветеринарна діяльність 20

Лісопильне та стругальне 
виробництво 20
Виробництво інших дерев’яних 
будівельних конструкцій і 
столярних виробів 20

Виробництво інших металевих 
баків, резервуарів і контейнерів 20
Кування, пресування, 
штампування, профілювання; 
порошкова металургія 20

Оброблення металів та 
нанесення покриття на метали 20

Механічне оброблення 
металевих виробів 20
Технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних 
засобів 20Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами 
харчування, напоями та 20
Роздрібна торгівля фруктами й 
овочами в спеціалізованих 
магазинах 20
Роздрібна торгівля м’ясом і 
м’ясними продуктами в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля рибою, 
ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 20Роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в 20
Роздрібна торгівля напоями в 
спеціалізованих магазинах  (крім 
алкогольних напоїв) 20



Роздрібна торгівля іншими 
продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах 20Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими 
виробами (крім алкогольних і 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 20

Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках іншими товарами 20
Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 20

Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування 20Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна 20

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань 
оподаткування (крім аудиту) 20

Ветеринарна діяльність 20

Лісопильне та стругальне 
виробництво 20

Виробництво інших дерев’яних 
будівельних конструкцій і 
столярних виробів 20

Виробництво інших металевих 
баків, резервуарів і контейнерів 20
Кування, пресування, 
штампування, профілювання; 
порошкова металургія 20

Оброблення металів та 
нанесення покриття на метали 20

Механічне оброблення 
металевих виробів 20
Технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних 
засобів 20



Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами 
харчування, напоями та 20
Роздрібна торгівля фруктами й 
овочами в спеціалізованих 
магазинах 20
Роздрібна торгівля м’ясом і 
м’ясними продуктами в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля рибою, 
ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в 20
Роздрібна торгівля напоями в 
спеціалізованих магазинах  (крім 
алкогольних напоїв) 20
Роздрібна торгівля іншими 
продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах 20Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими 
виробами (крім алкогольних і 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках іншими товарами 20
Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 20

Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування 20
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна 20

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань 
оподаткування (крім аудиту) 20

Ветеринарна діяльність 20

Лісопильне та стругальне 
виробництво 20



Виробництво інших дерев’яних 
будівельних конструкцій і 
столярних виробів 20

Виробництво інших металевих 
баків, резервуарів і контейнерів 20
Кування, пресування, 
штампування, профілювання; 
порошкова металургія 20

Оброблення металів та 
нанесення покриття на метали 20

Механічне оброблення 
металевих виробів 20
Технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних 
засобів 20Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами 
харчування, напоями та 20
Роздрібна торгівля фруктами й 
овочами в спеціалізованих 
магазинах 20
Роздрібна торгівля м’ясом і 
м’ясними продуктами в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля рибою, 
ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 20Роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в 20
Роздрібна торгівля напоями в 
спеціалізованих магазинах  (крім 
алкогольних напоїв) 20
Роздрібна торгівля іншими 
продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими 
виробами (крім алкогольних і 
тютюнових виробів) 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 20
Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках іншими товарами 20



Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 20

Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування 20
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна 20

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань 
оподаткування (крім аудиту) 20

Ветеринарна діяльність 20


