
 

Додаток 1 

до рішення № 5   

Кушугумської селищної ради   

Запорізького району Запорізької        

 області 

від   30.06.2022р.   

 

                     

Ставки єдиного податку 

для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку, звітності та віднесені до І групи платників 

єдиного податку на 2023 рік 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Види господарської діяльності 

Фіксована ставка єдиного 

податку, % для фізичних осіб-

підприємців платників 

єдиного податку І групи (у 

відсотках до розміру 

прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, 

встановленого законом на 01 

січня 2022 року, з розрахунку 

на календарний місяць)  

1 Виготовлення взуття за індивідуальним 

замовленням 

10 

2 Послуги з ремонту взуття 10 

3 Виготовлення швейних виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 

4 Виготовлення виробів із шкіри за 

індивідуальним замовленням 

10 

5 Виготовлення виробів з хутра за 

індивідуальним замовленням 

10 

6 Виготовлення спіднього одягу за 

індивідуальним замовленням 

10 

7 Виготовлення текстильних виробів та 

текстильної галантереї за індивідуальним 

замовленням 

10 

8 Виготовлення головних уборів за 

індивідуальним замовленням 

10 

9 Додаткові послуги до виготовлення виробів 

за індивідуальним замовленням 

10 

10 Послуги з ремонту одягу та побутових 

текстильних виробів 

10 

11 Виготовлення та в’язання трикотажних 

виробів за індивідуальним замовленням 

10 

12 Послуги з ремонту трикотажних виробів 10 



13 Виготовлення килимів і килимових виробів 

за індивідуальним замовленням 

10 

14 Послуги з ремонту та реставрації килимів і 

килимових виробів 

10 

15 Виготовлення шкіряних галантерейних і 

дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням 

10 

16 Послуги з ремонту шкіряних галантерейних і 

дорожніх виробів 

10 

17 Виготовлення меблів за індивідуальним 

замовленням 

10 

18 Послуги з ремонту, реставрації та 

поновлення меблів 

10 

19 Виготовлення теслярських і столярних 

виробів за індивідуальним замовленням 

10 

20 Технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 

мопедів за індивідуальним замовленням 

10 

21 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої 

аудіо - і відеоапаратури 

10 

22 Послуги з ремонту електропобутової техніки 

та інших побутових приладів 

10 

23 Послуги з ремонту годинників 10 

24 Послуги з ремонту велосипедів 10 

25 Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту музичних інструментів 

10 

26 Виготовлення металовиробів за 

індивідуальним замовленням 

10 

27 Послуги з ремонту інших предметів 

особистого користування, домашнього 

вжитку та металовиробів 

10 

28 Виготовлення ювелірних виробів за 

індивідуальним замовленням 

10 

29 Послуги з ремонту ювелірних виробів 10 

30 Прокат речей особистого користування та 

побутових товарі 

10 

31 Послуги з виконання фото робіт 10 

32 Послуги з оброблення плівок 10 

33 Послуги з прання, оброблення білизни та 

інших текстильних виробів 

10 

34 Послуги з чищення та фарбування 

текстильних, трикотажних і хутрових 

виробів 

10 

35 Вичинка хутрових шкур за індивідуальним 

замовленням 

10 

36 Послуги перукарень 10 

37 Ритуальні послуги 10 

38 Послуги, пов’язані із сільським та лісовим 

господарством 

10 

39 Послуги домашньої прислуги 10 

40 Послуги, пов’язані з очищенням та 

прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням 

10 



* Для платників єдиного податку, які здійснюють види діяльності, не зазначені 

в додатку, ставка становить 10% розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2023 року, з 

розрахунку на календарний місяць. 

 

 

 

Секретар селищої ради                                          В.С.Кривенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до рішення Кушугумської  

селищної ради        

Запорізького району Запорізької  

області 

від30.06.2022р.  № 5 

 

 

Ставки єдиного податку 

для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку, звітності та віднесені до ІІ групи платників 

єдиного податку на 2023 рік 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Види господарської діяльності 

Фіксована ставка податку, 

% для платників ІІ групи 

(у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної 

плати, встановленої 

законом на 01 січня 2022 

року, з розрахунку на 

календарний місяць)  

1 Виготовлення взуття за індивідуальним 

замовленням 

20 

2 Послуги з ремонту взуття 20 

3 Виготовлення швейних виробів за 

індивідуальним замовленням 

20 

4 Виготовлення виробів із шкіри за 

індивідуальним замовленням 

20 

5 Виготовлення виробів з хутра за 

індивідуальним замовленням 

20 

6 Виготовлення спіднього одягу за 

індивідуальним замовленням 

20 

7 Виготовлення текстильних виробів та 

текстильної галантереї за індивідуальним 

замовленням 

20 

8 Виготовлення головних уборів за 

індивідуальним замовленням 

20 

9 Додаткові послуги до виготовлення виробів за 

індивідуальним замовленням 

20 

10 Послуги з ремонту одягу та побутових 

текстильних виробів 

20 



11 Виготовлення та в’язання трикотажних виробів 

за індивідуальним замовленням 

20 

12 Послуги з ремонту трикотажних виробів 20 

13 Виготовлення килимів і килимових виробів за 

індивідуальним замовленням 

20 

14 Послуги з ремонту та реставрації килимів і 

килимових виробів 

20 

15 Виготовлення шкіряних галантерейних і 

дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням 

20 

16 Послуги з ремонту шкіряних галантерейних і 

дорожніх виробів 

20 

17 Виготовлення меблів за індивідуальним 

замовленням 

20 

18 Послуги з ремонту, реставрації та поновлення 

меблів 

20 

19 Виготовлення теслярських і столярних виробів 

за індивідуальним замовленням 

20 

20 Технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів 

за індивідуальним замовленням 

20 

21 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої 

аудіо - і відеоапаратури 

20 

22 Послуги з ремонту електропобутової техніки та 

інших побутових приладів 

20 

23 Послуги з ремонту годинників 20 

24 Послуги з ремонту велосипедів 20 

25 Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту музичних інструментів 

20 

26 Виготовлення металовиробів за індивідуальним 

замовленням 

20 

27 Послуги з ремонту інших предметів особистого 

користування, домашнього вжитку та 

металовиробів 

20 

28 Виготовлення ювелірних виробів за 

індивідуальним замовленням 

20 

29 Послуги з ремонту ювелірних виробів 20 

30 Прокат речей особистого користування та 

побутових товарі 

20 

31 Послуги з виконання фото робіт 20 

32 Послуги з оброблення плівок 20 

33 Послуги з прання, оброблення білизни та 

інших текстильних виробів 

20 

34 Послуги з чищення та фарбування 

текстильних, трикотажних і хутрових виробів 

20 

35 Вичинка хутрових шкур за індивідуальним 

замовленням 

20 

36 Послуги перукарень 20 

37 Ритуальні послуги 20 

38 Послуги, пов’язані із сільським та лісовим 

господарством 

20 

39 Послуги домашньої прислуги 20 



40 Послуги, пов’язані з очищенням та 

прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням 

20 

41 Роздрібна торгівля з лотків на ринках 20 

42 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами; 

інші види торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах 

20 

43 Торговельне обслуговування через фірмову 

торговельну мережу виробників продуктів 

харчування 

20 

44 Торговельне обслуговування через магазини 

(відділи)з обслуговування осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

20 

45 Роздрібна торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами в 

спеціалізованих магазинах; 

роздрібна торгівля іншими продуктами 

харчування в спеціалізованих магазинах 

20 

46 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих 

магазинах 

20 

47 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах 

20 

48 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у 

спеціалізованих магазинах 

20 

49 Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг; 

вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур; 

вирощування інших однорічних і дворічних 

культур 

20 

50 Тваринництво  20 

51 Лісове господарство і лісозаготівлі 20 

52 Рибне господарство 20 

53 Перероблення та консервування фруктів і 

овочів 

20 

54 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20 

55 Виробництво цукру 20 

56 Виробництво какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів 

20 

57 Виробництво чаю та кави 20 

58 Виробництво прянощів і приправ 20 

59 Перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 

20 

60 Виробництво продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості  

20 

61 Виробництво крохмалів і крохмальних 

продуктів 

20 

62 Виробництво готових кормів для тварин 20 

63 Виробництво безалкогольних напоїв; 

виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки 

20 



64 Виробництво хліба і хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20 

65 Виробництво сухарів і сухого печива; 

виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20 

66 Виробництво макаронних виробів і подібних 

борошняних виробів 

20 

67 Виробництво олії та тваринних жирів 20 

68 Виробництво молочних продуктів 20 

69 Виробництво морозива 20 

70 Виробництво скла та виробів із скла 20 

71 Виробництво іншої продукції з фарфору та 

кераміки. 

Виробництво інших керамічних виробів. 

20 

72 Виробництво ігор та іграшок 20 

73 Виготовлення виробів з паперу та картону 20 

74 Виробництво мітел і щіток 20 

75 Видання книг, періодичних видань та інша 

видавнича діяльність 

20 

76 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних з 

нею послуг 

20 

77 Збирання безпечних відходів 

Оброблення та видалення безпечних відходів 

20 

78 Збирання небезпечних відходів. 

Оброблення та видалення небезпечних 

відходів. 

20 

79 Функціонування атракціонів і тематичних 

парків 

20 

80 Театральна та концертна діяльність. 

Функціонування театральних і концертних 

залів 

20 

81 Діяльність у сфері спорту 20 

82 Діяльність із догляду за хворими із 

забезпеченням проживання 

20 

83 Денний догляд за дітьми 20 

84 Надання іншої соціальної допомоги без 

забезпечення проживання 

20 

85 Індивідуальна мистецька діяльність 20 

86 Діяльність із забезпечення фізичного 

комфорту. 

Надання інших індивідуальних послуг (не 

віднесено до інших угрупувань) 

20 

87 Пакування 20 

* Для платників єдиного податку ІІ групи, які здійснюють види діяльності, не 

зазначені в додатку, ставка становить 20% розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 01 січня 2023 року, з розрахунку на 

календарний місяць. 

 

Секретар селищної ради                              В.С.Кривенко 

 


