
ЛОЦКИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НАМ П АНСЬКОЇ О РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

10 червня 2019 року № 7 с. Лоцкине ХХУІІІ сесія сьомого скликання

Про встановлення ставок 
єдиного податку

З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, відповідно до 
ст.ст.8, 10, 12, 267, 291 - 300 Податкового кодексу України, керуючись 
вимогами п.24 ч.І ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та висновку постійної комісії з питань планування бюджету, 
фінансів економіки, інвестицій та регуляторної політики від 10 червня 2019 
року №7, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Лоцкинської сільської ради ставки єдиного 
податку на 2020 рік відповідно до додатків 1,2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 
можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування бюджету, фінансів економіки 
інвестицій та регуляторної політики.



Додаток 1 
«Затверджено»: 
рішенням сільської ради 
від 10.06. 2019р.№7

)

Ставки єдиного податку 
для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, 

на території Лоцкинськоїської сільської ради за КВЕД ДК 009-2010

Код
виду
екон
оміч
ної
діяль
ності

Види діяльності

для
першої
групи
платників
ставка у
відсотках
до
розміру
прожитко
вого
мінімуму
для
працездат 
них осіб 
на 01.01. 
податково 
го(звітног 
о) року

для другої 
групи плат
ників Ставка 
у відсотка 
до мінім- 
льної заробіт
ної плати на 
1 січня
податкового
(звітного)

року

01.11
Вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних 
культур

20

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20
10.11 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 15
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 15
10.61 Виробництво продуктів борошномельно- 

круп'яної промисловості, крохмалів і 
крохмальних продуктів

10 ■

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок 
нетривалого зберігання

5........................

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; 
виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів ї тістечок тривалого 
зберігання

10

10.89 Виробництво інших харчових продуктів 10
15.20 Виробництво взуття 10
23.69 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та 

цементу
15

25.11 Виробництво будівельних металевих 
конструкцій і виробів

1 5 .............

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття 
на метали; механічне оброблення 
металевих виробів

15

31.09 Виробництво меблів 15
32.99 Виробництво продукції, н. в. 1. у. 10



33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових 
металевих виробів, машин і устаткування

12

4! .20""... Будівництво житлових і нежитлових 
будівель

20

42.11 Будівництво доріг і автострад 20
43.21 Електромонтажні роботи 15
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи 

,н.в.і.у. )
15

45.20 Технічне обслуговування та ремонт 
автотранспортних засобів

15

45.32 .. Торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів

15

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах

15

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 
спеціалізованих магазинах

15

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

15

47.'24...... Роздрібна торгівля хлібобулочними 
виробами, борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в 
спеціалізованих магазинах

8

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами 
харчування в спеціалізованих магазинах

15

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, 
будівельними матеріалами та санітарно- 
технічними виробами в спеціалізованих 
магазинах

15

47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими 
виробами, покриттям для стін і підлоги в 
спеціалізованих магазинах

15

47.54 Роздрібна торгівля побутовими 
електротоварами в спеціалізованих 
магазинах

15

47.59 Роздрібна торгівля меблями, 
освітлювальним приладдям та іншими 
товарами для дому в спеціалізованих 
магазинах

15

47;бі Роздрібна торгівля книгами в 
спеціалізованих магазинах

15

47.62 Роздрібна торгівля газетами та 
канцелярськими товарами в 
спеціалізованих магазинах

ТУ "

47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 
спеціалізованих магазинах

15

47.73..... Роздрібна торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.75 Роздрібна торгівля косметичними 
товарами та туалетними приналежностями 
в спеціалізованих магазинах

15

47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, 
насінням, добривами, домашніми 
тваринами та кормами для них у 
спеціалізованих магазинах

15

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними 
товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в 
магазинах

15

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

ю ................... " 10

4-7.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
іншими товарами

10 10



47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза 
магазинами

10 ІЗ-

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється 
фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет

20

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза 
магазинами

10 . 15

49.31 Пасажирський наземний транспорт 
міського та приміського сполучення

20

49.32 Надання послуг таксі ТЗ
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 

н. в. І. у.
15

49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 
надання послуг перевезення речей
до 1,5 1Г-
від 1,5 т до 8т 10
більше 8 т 12

52.10 Складське господарство 20 .....
52.29 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування
20

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування

2 0 ....

56.21 1 Іостачання готових страв 15
62.01 Комп'ютерне програмування, 

консультування
15

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації 
на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 
веб-портали

15

63.91 Діяльність інформацшних агенств 15
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного 

чи орендованого нерухомого майна
12

69.10 Діяльність у  С( зері права 2 0 .........
69.20 Діяльність у С( 

й аудиту; коне 
оподаткуванш

зері бухгалтерського обліку 
ультування з питань 
і

Ж~

73.11 Рекламна діяльність 20
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та 

виявлення громадської думки
20

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 20
74.20 Діяльність у соері оотограслї 15
74.30 Надання послуг перекладу Т5~
75.00 Ветеринарна діяльність 15
81.21 Загальне прибирання будинків Ъ~
86.21 Загальна медична практика 15
86.23 Стоматологічна практика 20
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного 

устаткування
15

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього 
та садового обладнання

10 " '

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20
95.29 Ремонт інших побутових виробів і 

предметів особистого вжитку
го 20

96.01 і ірання та хімічне чищення текстильних і 
хутряних виробів

20

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами 
краси

15

96.03 Організування поховань і надання 20



суміжних послуг
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного 

комфорту
15

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. 
в. і. у.
- прокат весільного вбрання та святкового 
одягу

5 15

- послуги мобільного зв’язку 5 ...  ' 15
- маркетингові послуги ю............ " 15

- художньо-оформлювальна діяльність “п г 15

- музичне обслуговування 3~ 10

- виготовлення надгробних пам'ятників 5 10

- виготовлення похоронних вінків 5 ....................... 10

- юридичні послуги 3“ 10
- ремонт та перетягування меблів 10 15
- пошив та реалізація одягу 5 10

- логопедична діяльність 5 10
- ксерокопіювання 3“ ти

- послуги служб знайомств та бюро 
одружень

5 10

Секретар сільської ради ч/Х / Т.А.Карнацька


