
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення Броварської 
міської ради від 20.07.0бр. N!!45-0б-05 

"П ро встановлення ставок єдиного податку 
для суб"єктів малого підприємництва" 

Відповідно до П.2.2 Указу Президента України "Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва", 
враховуючи рекомендації Броварської об"єднаної державної податкової 
інспекції, управління економіки та постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада 

вирішила: 

Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб залежно від виду 
підприємницької діяльності у відповідності з Класифікацією видів .. . 
еКОНОМІЧНОI ДUlЛЬНОСТI У розрахунку на МІСЯЦЬ: 

І<ВЕД 

02.01.1 
15.62.0 
15.84.0 

17.30.0 
17.51.0 
17.53.0. 

17.60.0 
17.71.0 

18.23.0 
20.40.0 
20.52.0 

21.22.0 

21.23.0 

Вид підприємницької діяльності 
Лісівництво та лісозаготівлі 
Виробництво крохмалю та кРохмальних П~ОдУКТів 
Виробництво какао, шоколаду та цукристих 

кондитерських виробів 
Оздоблен1UI тканин та текстильних виробів 
Виробництво килимів та килимових виробів 
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та 
виробів з них 
Виробництво трикотажного полотна 
Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових 

виробів 
Виробництво спіднього одягу 
Виробництво дерев'ЯНОЇ тари 
Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів 
для плетін1UI 

Виробництво паперових канцелярських ви о ІВ і' І 

Сума 

200,00 
200.00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 

200,00 
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21.25.0 
22.l1.0 
22.l4.0 
22.22.0 
22.23.0 

24.l5.0 
24.16.0 
24.30.0 
24.42.0 
24.51.0 

24.52.0 
24.62.0 
24.64.0 
24.65.0 
25.12.0 
25.13.0 
26.11.0 
26.12.0 
26.14.0 
26.15.0 
26.21.0 

26.22.0 
26.24.0 
26.40.0 

26.52.0 
26.64.0 
26.66.0 

28.21.0 

28.62.0 
28.71.0 

29.53.1 

29.53.3 

30.01.2 
31.10.2 

Виробництво інших вироб· 

Видання звукозаписів 
Інша поліграфічна діяльність 
Брошурувально-палітурна 
діяльність та оздоблювальна 

Виробництво добрив та азотних сполук 
Виробництво пластмас у первинних формах 
Виробництво лаків та фарб 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 
Виробництво ~ила та миючих засобів, засобів для 
чищення та полірування 

Виробництво парфумерних та косметичних засобів 
Виробництво клею та желатину 
Виробництво фотоматеріалів 
Виробництво електронних носіїв даних 
Відновлення протектора ryмових шин та ПОJфишок 
Виробництво інших !)'Мових виробів 

Виробництво листового скла 

Формування та оброблення листового скла 

Виробництво скловолокна 

Виробництво та оброблення інших скляних виробів 
Виробництво господарських та декораіивних 
керамічних виробів 
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 
Виробництво інших технічних керамічних виробів 
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних 
виробів 3 випаленоі глини 
Виробництво вапна 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 Виробництво суХИХ будівельних с~ішей 

Виробництво інших виробів 3 бетону, гіпсу та 200,00 

цементу 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та 200,00 

контейнерів 
ВиробництВО іНСтРументів 200,00 
Виробництво бочок та аналогічних металевих 200,00 

... 
ємностеи 
Виробництво машин та. устатковання для 200,00 
перероблення сільгосппрОДУКТІВ 
Ремонт і технічне обслуговування машин та 200,00 
устатковання для переробленНJI сіЛЬГОСППРОдУктів 
Монтаж та установлення офісного устатковання 200,00 
Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, 200,00 



31.10.3 

31.20.2 

31.62.3 

31.62.4 
32.30.2 

32.30.3 

33.10.2 

33.10.3 

33.20.2 

33.20.3 

35.50.0 
36.30.2 

45.21.6 
45.21.7 
45.34.0 
45.50.0 
50.10.1 
50.10.3 
50.30.1 

50.30.3 

50.40.1 
50.40.3 
51.15.0 

51.16.0 

-
51.18.0 

51.19.0 

генераторів і трансформаторів 
Монтаж електро . 
трансформаторів ДВИГУНІв, генераторів і 200,00 

Ремонт і . 
• .,........ . теХНІчне обслуговування 200 ОО 

елеn. 1 ~ОРОЗПОД1Льної та контрольної апаратури ' 
Ремонт та те . ХНІчне обслуговування іншого 200 ОО 
електричного устатковання, н. в. і. г. ' 

PeM~HT І теХНІчне обслуговування апаратури для 200,00 
прииманн.я, запису та відтворення звуку і зображення 

Монтаж І ~становлення апаратури ДЛЯ прийманНЯ, 200,00 
запису та ВІдтворення звуку і зображення 

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне 200,00 
устатковання, та ортопедичних пристосовань 

Ремонт і те~ічне. обслуговування медичної техніки, 200,00 
включаючи ХІРУРГІчне устатковання, та ортопедичних 

пристосовань 

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних 200,00 
приладів 

Ремонт та технічне обслуговування контрольно- 200,00 
вимірювальних приладів 
Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 200,00 
Ремонт, обслуговування та установлення музичних 200,00 
інструментів 
Будівництво інших споруд 200,00 
Монтаж та встановлення збірних конструкцій 200,00 

Інші монтажні роботи 200,00 
Оренда будівельної техніки з оператором 200,00 

Оптова торгівля автомобілями 200,00 

Посередництво в торгівлі автомобілями 
Оптова торгівля автомобільними деталями та 

200,00 
200,00 

приладдям 

Посередництво в торгівлі автомобільними деталями 200,00 

таприл~ 

Оптова торгівля мотоциклами 
ПосередництвО в торгівлі мотоциклами 

200,00 
200,00 
200,00 ПосередництвО в тор~івлі меблями, побутовими 

товарами залізними та ІНШИМИ металевими виробами 
Посеред~ицтво в торгівлі тексТИЛЬНИМИ виробами, 200,00 

одягом, взутт~ та шкіР~~МИ ви.~обами. . . . 
Посередництво в спеЦlалlзованlИ ТОРГІВЛІ ІНШИМИ 200,00 

товарами 
Посередництво в торгівлі товарами широкого 200,00 



асортименту 

51.90.0 Інші види оптової торгівлі 
66.03.0 Інші послуги у сфері страху] 

200,00 

67.11.0 
. вання 200,00 

Управлl~НЯ Фінансовими ринками 
71.34.0 O~eHД~ ІНШИХ машин та устатковання 

200,00 

72.40.0 ДІЯЛЬНІСТЬ, пов'язана з банками даних 
200,00 

74.60.0 Проведе~ня розслідувань та забезпечення безпеки 
200,00 

74.87.0 
200,00 

Надання ІНШИХ комерційних послуг 
75.24.1 

200,00 
Діяльність з охорони громадського 
безпеки 

порядку та 200,00 

75.30.0 Діяльність у сфері обов'язкового соціального 200,00 
страхування 

80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти 200,00 
92.31.2 Реставраційна діяльність 200,00 
92.33.0 Діяльність ярмарок та атракціонів 200,00 
92.40.0 Діяльність інформаційних агентств 200,00 
92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності 200,00 
95.00.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 200,00 

домашньої прислуги 

51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними 200,00 
матеріалами 

51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами 200,00 
споживчого призначення, н. в. і. г. 

51.53.1 Оптова торгівля деревиною 200,00 
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для 200,00 

01.13.0 виробництва напоїв і прянощів 
01.22.0 Розведення овець, кіз, коней 200,00 

01.50.0 Мисливство 200,00 

02.01.2 Одержання прОдУКЦіі лісового господарства 200,00 

10.10.3 Агломерація кам'яного вугілля 200,00 

10.20.2 Агломерація лігніту 200,00 

17.11.0 Прядіння бавовНЯНИХ волокон 200,00 

17.12.0 Кардне прядіння вовняних волокон 200,00 

17.13.0 Камвольне прядіння вовняних волокон 200,00 

17.14.0 Прядіння лляних волокон 
200,00 

Прядіння натуральних шовкових, штучних та 200,00 

17.15.0 синтетичнИХ волокон 

17.16.0 ВиробництвО швацьких ниток 200,00 

17.17.0 Підготовка та прядіння інших текстильних волокон 200,00 

17.21.0 Виробництво бавовНЯНИХ тканин 200,00 

Виробництво вовНЯНИХ тканин з волокон кардного 200,00 

17.22.0 прядіння 

17.23.0 
ВиробницТВО ВОВНЯНИХ тканин з волокон камвольного 200,00 



прядіння 

17.24.0 Виробництво шовкових тканин 
17.25.0 Виробництво інших текстильних тканин 

200,00 

17.52.0 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 
200,00 

~иробництво текстильних виробів, не віднесених до 
200,00 

17.54.0 
200,00 

ІНШИХ. групувань 

19.10.0 Виробництво шкіри 200,00 
21.11.0 Виробництво паперової маси 200,00 
21.12.0 Виробництво паперу та картону 200,00 

21.21.0 
Виробни~тво rофрованого картону, паперової та 200,00 
каРТОННОІтари 

21.24.0 Виробництво шпалер 200,00 
22.24.0 Виготовлення друкованих форм 200,00 
24.12.0 Виробництво барвників та пігментів 200,00 
24.20.0 Виробництво агрохімічної ПРОдУкції 200,00 
24.63.0 Виробництво ефір_них олій 200,00 
24.70.0 Виробництво штучних та синтетичних волокон 200,00 

Виробництво керамічних електроізоляторів та 200,00 
26.23.0 ізоляційної арматури 

Виробництво інших керамічних виробів не для 200,00 
26.25.0 будівництва, н. в. і. г. 

26.26.0 Виробництво вогнетривких керамічних виробів 200,00 

26.53.0 Виробництво гіпсових сумішей 200,00 

26.81.0 Виробництво абразивних виробів 200,00 
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. 200,00 

26.82.0 
. 
1. г. 

27.31.0 Холодне волочіння 200,00 

27.33.0 Холодне штампування та гнуття 200,00 

27.45.0 Виробництво інших кольорових металів 200,00 

28.61.0 Виробництво ножових виробів 200,00 

_28.63.0 Виробництво замків 200,00 

28.72.0 Виробництво паковань з легких металів 200,00 

18.73.0 Виробництво ви}!обів з дроту 200,00 

J8.74.0 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин 200,00 

29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування дВИгУнів та турбін 200,00 

1.9.11.4 Монтаж дВИгУНів та турбін 200,00 

19.13.0 Виробництво кранів і клапанів 200,00 

Виробництво піДШИПНИків, зубчастих передач, 200,00 

J9.14.0 елементів механічних передач та ПРИВОДІВ 

J9.21.0 Виробництво печей та пічних пальників 200,00 

Ремонт, технічне обслуговування та ~ОНтаж 200,00 

J9.22.2 підіймально-транспоРТНОГО устатковання 

..!9.24.3 Монтаж інших машиН та устатковання загального 200,00 



призначення 

Ремонт, технічне обслуговування і мон . 200,00 машин та устаткова . таж ~нmиx 
29.32.4 

ння ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО та ЛІСОВОГО 
господарства 

29.41.0 
Виробництво портативних електромеханічних та 200,00 
пневматичних ручних інструментів 

29.42.0 Виробництво верстатів ДЛЯ оброблення металу 200,00 
29.43.1 Виробництво інших верстатів 200,00 
29.43.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 200,00 
29.51.2 Монтаж машин та устатковання для металургії 200,00 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 200,00 
29.51.3 устатковання для металургії 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 200,00 
устатковання ДЛЯ добувної промисловості й 

29.52.3 будівництва 

Монтаж машин та устатковання для добувної 200,00 
29.52.4 промисловості й будівництва 

Монтаж машин та устатковання для перероблення 200,00 
29.53.2 сільгоспп~оду~в 

Виробництво машин та устатковання для 200,00 
виготовлення текстильних, швейних, хутряних та 

29.54.1 шкіряних виробів 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та 200,00 

29.54.2 
устатковання для виготовлення текстильних, 

швейних, хутряних та шкіряних виробів 
Виробництво машин та устатковання для 200,00 

29.55.1 виробництва паперу та картону 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та 200,00 

29.55.2 ycтaTKoBaHНJI для виробництва паперу та картону 

Виробництво машин та устатковання спеціального 200,00 

29.56.1 призначення, н. в. і. г. . 
200,00 Монтаж машин та устаТКОВ8ННЯ спеЦІального 

29.56.5 призначення, н. в. і. г. 
29.72.0 Виробництво неелектричНИХ побутових ПJ)иладів 200,00 

]0.01.1 Виробництво офісного устатковання 200,00 

Виробництво enектронно-обчислюв~них M~H та 200,00 

JO.02.1 іншого устатковання для оброблення lнформацll 
Виробництво електродвигунів, генераторів і 200,00 

Jl.10.1 трансформаторів 
ВиробництвО електророзподільної та контрольної 200,00 

1..1.20.1 апаратури 

Монтаж електророЗПОДільної та контрольної 200,00 

J..l.20.З апаратури 



31.30.0 Виробництво ізольованого проводУ та кабелю 
Виробницт~о гальванічних елементів (електричних 

200,00 

31.40.0 
200,00 

~УЛЯТОРІВ та первинних елементів) 
Виробництво електричн . 

31.50.0 
их ламп та ОСВІТЛЮВального 200,00 

устатковання 

31.62.1 
~ИРОбництво іншого електричного устатковання н в 
1. г. ' . . 200,00 

32.10.0 Виробництво електро- та радіокомпонентів 200,00 
32.20.1 Виробництво передавальної апаратури 200,00 

32.20.2 
Ремонт та технічне обслуговування передавальної 200,00 
апаратури 

32.20.3 Монтаж передавальної апаратури 200,00 

32.30.1 
~иробництво апаратури для приймання, запису та 200,00 
ВІдтворення звуку і зображення 

Виробництво медичної техніки, включаючи 200,00 
хірургічне устатковання, та ортопедичних 

33.10.1 пристосовань 

Проектування та монтаж систем керування 200,00 
33.30.0 технологічними процесами 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного 200,00 
33.40.0 устатковання 

33.50.0 Виробництво годинників 200,00 
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для 200,00 

34.30.0 автомобілів та їх двигунів 
Будування та ремонт спортивно-прогулянкових 200,00 

35.12.0 суден 

35.43.0 Виробництво інвалідних колясок . 200,00 

36.11.0 Виробництво меблів для сидіння 200,00 

36.21.0 Виробництво монет та медалей 200,00 

J6.30.1 Виробництво музичнИХ інструментів 200,00 

36.40.0 Виробництво спортивних товарів 200,00 

36.61.0 Виробництво біжутерії 200,00 

16.62.0 Виробництво мітел та щіток 200,00 

..10.12.0 Передача електроенергії 200,00 

.... 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води 200,00 
Посередництво в торгівлі сільськогосподарською 200,00 

сировиною, живими тваринами, текстильною 

~1.11.0 сировиною та напівфабрикатами 
Посередництво в торгівлі м~инами, промисловим 200,00 

Jl.14.0 устаткованням, суднами та ЛІтаками 
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для 200,00 

21.21.0 тварин 

Jl.22.0 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами 200,00 



~1.23.0 Оптова торгівля живими твар] 
51.24.0 

. инами 200,00 
Оптова торг~вля Шкурами та шкірою 

51.32.0 Оптова тор~вля м'ясом та м'ясопродуктами 
200,00 

O~TOBa торпвля молочними продуктами, яйцями 
200,00 

51.33.0 
200,00 

ОЛІЄЮ, тваринним маслом та жирами ' 

51.36.0 
Оптова торгівля цукром, шоколадними та 200,00 
кондитерськими виробами 

51.37.0 Оптова торгівля каВОIО, чаєм, какао та прянощами 200,00 
51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами 200,00 
51.42.1 Оптова торгівля одягом 200,00 
51.42.3 Оптова торгівля взуттям 200,00 

Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням 200,00 
51.42.4 до одягу 

51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами 200,00 
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та 200,00 

51.43.2 засобами звуко- та відеозапису 

Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору 200,00 
51.44.0 та кераміки, шпалерами та засобами для чищення 

Оптова торгівля парфумерними та косметичними 200,00 
51.45.0 товарами 

51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 200,00 
Оптова торгівля папером, картоном, книгами, 200,00 

51.47.2 журналами та канцелярським приладдям 

51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів 200,00 
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в 200,00 

51.52.2 первинних формах та напівфабрикатами з них 
Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними 200,00 

51.52.4 металами 

51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами 200,00 

51.53.3 Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням 200,00 
Оптова торгівля залізними виробами, водоnpовідним 200,00 

51.54.0 та опалювальним устаткованням 

51.55.0 Оптова торгівля хімічними ПРОдУктами 200,00 

51.56.0 Оптова торгівля іншимИ проміжними ПРОдУктами 200,00 

51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом 200,00 

51.81.0 Оптова торгівля верстатами 200,00 

Оптова торгівля машинами та устаткованням для 200,00 

,-51.82.0 добувної промисловості та будівництва 
Оптова торгівля машинами та устаткованням для 200,00 

текстильного, швейного та трикотажного 

)1.83.0 виробництва .w 

Оптова торгівля комп'ютерами, перифеРІИНИМИ 200,00 

Jl.84.0 пристроями та програмним забезпеченням 



1i.8S.0 -
51.86.0 

11.87.0 
t-51.88.0 

52.61.0 

55.21.0 
55.22.0 

63.21.2 
63.22.0 

63.23.0 
67.12.0 
71.22.0 

71.23.0 

71.31.0 
73.10.1 
73.10.2 
73.20.1 
73.20.2 
74.30.0 
74.86.0 

75.11.6 
75.11.7 
75.12.0 

75.13.0 
75.21.0 
75.23.0 
80.22.0 
80.30.0 

_85.32.5 
JO.Ol.0 
92.11.0 
92.12.0 

92.52.0 

Оптова торгівля офісною т . 
Оптова торгівля електр ехН1КОЮ та устаткованням 
устаткованням онними компонентами та 

Оптова торгівля іншими маши 
О .. нами та устаткованням 
птова ТОРГІВЛЯ сІльськогоспода...... . 
Р.. ~IJСЬКОЮ теХНІКОЮ 

Надання місць молодіжними і гірськими 
туристичними базами 

Надання місць кемпінгами 

Ф.ункціонування інфраструктури автомобільного та 
МІСЬКОГО транспорту 

Функц~онування ~Нфраструктури водного транспорту 
ФУНКЦІОНУВання Інфраструктури авіаційного 
транспорту 

Біржові операції з фондовими цінностями 

Оренда ВОДНИХ транспортних засобів та устатковання 

Оренда повітряних транспортних засобів та 

устатковання 

Оренда сільськогосподарських машин та 

устатковання 

Дослідження і розробки в галузі природничих наук 

Дослідження і розробки в галузі технічних наук 
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук 
Дослідження і розробки в галузі суспільних наук 
Технічні випробування та дослідження 
Діяльність телефонних центрів 
Управління У сферах фінансової та податкової 
діяльності 
Діяльність у сфері статистики та соціології 
Управління в соціальній Сфері 
Регулювання та сприяння ефективному веденню 

економічної діяльності 
Міжнародна діяльність 
Діяльність у сфері ІОстиції та правосуддя 

Професійно-технічна освіта 
Вища освіта 
Благодійна діяльність 
Збирання і оброблення стічних вод 
Виробництво Фільмів 
Розповсюдження фільмів. .. 
Діяльність музеїв та охорона ІСТОРИЧНИХ МІСЦЬ І 

будівель 

200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 

200,00 
200,00 

200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 



- Діяль~іСть ~отанічних садів, зоопарків та 200,00 
92.53.0 заПОВІДНИКІВ 

- Діяльність домашніх господарств як виробників 200,00 
96.00.0 товарів для власного споживання 

Діяльність домашніх господарств як виробників 200,00 
97.00.0 послуг ДЛЯ власного споживання 

99.00.0 Діяльність екстериторіальних організацій 200,00 

2. Дане рішення ввести в дію з 1 січня 2008 року; 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови В.О.Андрєєва. 

Секретар ради . .Сапожко 



Подання: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник управління економіки 

- начальник юридичного відділу 

~~e~~ А.М.Зеленська 

_~=.а.'---fo~ __ В.О.Андреев ' 

,-,-1/11 '" u и1. , Н.І.Саченко 
------~---r------

~ (з;z' I.Г.лавер 
( 

- виконуюча обов' язки 

::::;:::;:e~=~~ відділу -__ ~-=--. -----І-rшо 

- голова комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету,фінансів та цін ' 

___ 1Ц1f.Ц-___ А.В.Булка 
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