УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХXІ СЕСІЯ, VІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 23 червня 2015 р.

№ 651
м. Стрий.

Про місцеві податки
(Із змінами, внесеними згідно із рішеннями:
№ 18 від 18.12.2015р.
№ 44 від 17.02.2016р.
№ 137 від 14.06.2016р.
№182 від 13.09.2016р.
№251 від 23.12.2016р.
№270 від 28.02.2017р.
№535 від 05.06.2018р.)
Відповідно до Податкового Кодексу України, Бюджетного кодексу України
та керуючись п.п.24 п.1 ст.26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада вирішила :
1. Встановити на території міської ради місцеві податки , а саме:
1. податок на майно:
1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.2. транспортний податок;
1.3. плату за землю.
2. єдиний податок.
3. збір за місця для паркування транспортних засобів.
4. туристичний збір.
2. Затвердити розміри місцевих податків згідно з додатками № 1,2.
3. Затвердити Положення про порядок справляння місцевих податків
згідно з додатком 3.
4. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки:
а) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
- дітям-сиротам ( не більше одного такого об'єкта на дитину);
- дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону ( не більше одного такого об'єкта
на дитину);

- учасникам антитерористичних операцій та членам їх сімей спільно
зареєстрованих на одній житловій площі;
- членам сімей, загиблих під час участі в антитерористичній операції;
- учасникам бойових дій та членам їх сімей спільно зареєстрованих на
одній житловій площі;
- учасникам війни;
- інвалідам війни;
- дітям війни;
- особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС I- ї та II- ї категорій;
- реабілітованим;
- вдовам (вдівцям) політв’язнів;
- вдовам (вдівцям) ветеранів УПА;
- потерпілим від політичних репресій;
- сім’ям, в яких проживає два і більше інваліди I-ї та II-ї групи;
- дітям – інвалідам ( не більше одного такого об'єкта на дитину);
- інвалідам по зору I-ї групи;
- інвалідам по зору II- ї групи;
-одиноким - перестарілим громадянам, які перебувають на обліку в
територіальному центрі соціального обслуговування населення.
(із змінами, внесеними згідно із рішенням №182 від 13.09.2016р.)
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності релігійних організацій на території м.Стрия, статути
(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями).
5. Визначити, затвердити і обмежити належними дорожніми знаками
згідно з Правилами дорожнього руху відведені місця парковки на вулицях.
Місцезнахо Загальна
дження земельної площа
ділянки
відведеної
земельної
ділянки
(кв.м.)
вул.Зелена
380
вул. Успенська
960
вул.Панаса
120
Мирного
вул.Андрусяка
260
вул.Заньковець-кої
180
вул.Галицька
144
вул. Народна
150
вул.Осмомисла
240
Майдан Ринок
1820

Технічне
облаштування
земельної
ділянки

Кількість
місць для
паркування

відведені місця
відведені місця

23
60

відведені місця

8

відведені місця
відведені місця
відведені місця
відведені місця
відведені місця
відведені місця

16
11
9
9
15
114

6. Рішення міської ради від 20 січня 2015 року №577 «Про місцеві
податки» з 1 січня 2016 року втрачає чинність.
7. Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2016 року.

Міський голова

Роман Шрамов”ят

Додаток №1
до рішення сесії міської ради
від 23 червня 2015р. № 651
СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
для суб’єктів господарювання – фізичних осіб
Груп
платників
податку

Вид підприємницької діяльності

КВЕДИ

Ставка єдиного податку
для платників першої
групи у відсотках до
розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня податкового
(звітного) року , другої
групи - у відсотках до
розміру мінімальної зарбітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового
(звітного) року (із

змінами, внесеними
згідно із рішенням
№251 від 23.12.2016р.)

Перша
група

(із змінами, внесеними згідно із рішенням №270 від
28.02.2017р.)
а) ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛЮЧНО РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ З
ТОРГОВЕЛЬНИХ МІСЦЬ НА РИНКАХ
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НА РИНКАХ

10

б) ПРОВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОБУТОВИХ
ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ
ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВЗУТТЯ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ОДЯГУ ТА ПОБУТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ШКІРЯНИХ ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТА ДОРОЖНІХ ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ГОДИННИКІВ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВЕЛОСИПЕДІВ

10

ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МУЗИЧНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ

10

ПОСЛУГИ З ПРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ БІЛИЗНИ ТА ІНШИХ ТЕКСТИЛЬНИХ
ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ З ЧИЩЕННЯ ТА ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ, ТРИКОТАЖНИХ І
ХУТРОВИХ ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ

10

ПОСЛУГИ ПОВ"ЯЗАНІ З ОЧИЩЕННЯМ ТА ПРИБИРАННЯМ ПРИМІЩЕНЬ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КИЛИМІВ ТА КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ,РЕСТАВРАЦІЇ ТА ПОНОВЛЕННЯ МЕБЛІВ

10

ВИГОТВОЛЕННЯ ВЗУТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРБІВ З ХУТРА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ СПІДНЬОГО ОДЯГУ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ГОЛОВНИХ УБОРІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА В"ЯЗАННЯ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВ.КИЛИМІВ ТА КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ ЗА ІНДИВІД. ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ШКІРЯНИХ ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТА ДОРОЖНІХ ВИРОБІВ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ
АВТОМОБІЛІВ,МОТОЦИКЛІВ,МОТОРОЛЕРІВ І МОПЕДІВ ЗА ІНД.ЗАМОВЛ.

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ТА ІНШОЇ АУДІО - І
ВІДЕОАПАРАТУРИ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНШИХ ПОБУТОВИХ
ПРИЛАДІВ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОВИРОБІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО
КОРИСТУВАННЯ,ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

10

ПРОКАТ РЕЧЕЙ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ

10

ПОСЛУГИ З ВИКОНАННЯ ФОТОРОБІТ

10

ПОСЛУГИ З ОБРОБЛЕННЯ ПЛІВОК

10

ВИЧИНКА ХУТРОВИХ ШКУР ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

10

ПОСЛУГИ ПЕРУКАРЕНЬ

10

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

10

ПОСЛУГИ,ПОВ"ЯЗАНІ З СІЛЬСЬКИМ ТА ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

10

Друга
група
A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА
РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних
із ними послуг

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур

01.11

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

10

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і
бульбоплодів

10

01.16

Вирощування прядивних культур

10

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

10

01.2

Вирощування багаторічних культур

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

10

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

10

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

10

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

10

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

10

01.4

Тваринництво

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

10

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

10

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

10

01.45

Розведення овець і кіз

10

01.46

Розведення свиней

10

01.47

Розведення свійської птиці

8

01.49

Розведення інших тварин

8

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та
післяурожайна діяльність

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

20

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

20

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із
ними послуг

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними
послуг

02

20

Лісове господарство та лісозаготівлі

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Лісозаготівлі

20

20

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

03

20

Рибне господарство

03.1

Рибальство

03.12

Прісноводне рибальство

03.2

Рибництво (аквакультура)

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

10

Виробництво харчових продуктів

10

10

10.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.11

Виробництво м'яса

20

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

20

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

20

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і
молюсків

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

15

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

15

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

15

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

15

10.5

Виробництво молочних продуктів

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15

10.52

Виробництво морозива

15

20

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості

20

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

20

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.71

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

10

10.72

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

15

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних
виробів

15

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

10.81

Виробництво цукру

20

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових конд.виробів

20

10.83

Виробництво чаю та кави

15

10.84

Виробництво прянощів і приправ

15

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових
продуктів

15

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших
угруповань

15

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на
фермах

15

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15

11

Виробництво напоїв

11.0

Виробництво напоїв

11.06

Виробництво солоду

20

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних
вод та інших вод, розлитих у пляшки

20

13

Текстильне виробництво

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон

13.2

Ткацьке виробництво

13.20

Ткацьке виробництво

13.3

Оздоблення текстильних виробів

13.30

Оздоблення текстильних виробів

13.9

Виробництво інших текстильних виробів

13.91

Виробництво трикотажного полотна

15

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

20

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

20

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

15

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них,
крім одягу

15

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та
промислового призначення

15

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

15

14

15

15

10

Виробництво одягу

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

15

14.12

Виробництво робочого одягу

10

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

15

14.14

Виробництво спіднього одягу

10

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

20

14.2

Виготовлення виробів із хутра

14.20

Виготовлення виробів із хутра

20

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

15

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
14.39

15

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх
виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та
фарбування хутра

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування
хутра

20

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних
виробів зі шкіри та інших матеріалів

20

15.2

Виробництво взуття

15.20

Виробництво взуття

16

15

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини
та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та
рослинних матеріалів для плетіння

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та
рослинних матеріалів для плетіння

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

20

16.22

Виробництво щитового паркету

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і
столярних виробів

20

16.24

Виробництво дерев'яної тари

20

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з
корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

10

17

20

Виробництво паперу та паперових виробів

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

17.11

Виробництво паперової маси

20

17.12

Виробництво паперу та картону

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та
картонної тари

20

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та
санітарно-гігієнічного призначення

10

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

10

17.24

Виробництво шпалер

20

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної
інформації

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею
послуг

18.11

Друкування газет

20

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних
послуг

20

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із
нею послуг

20

20.4

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення
та полірування, парфумних і косметичних засобів

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та
полірування

20

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів

20

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22.1

Виробництво гумових виробів

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення
протектора гумових шин і покришок

20

22.19

Виробництво інших гумових виробів

15

22.2

Виробництво пластмасових виробів

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

20

22.22

Виробництво тари з пластмас

20

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

20

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

20

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла

23.11

Виробництво листового скла

20

23.12

Формування й оброблення листового скла

15

23.13

Виробництво порожнистого скла

15

23.14

Виробництво скловолокна

15

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі
технічних

15

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

20

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із
випаленої глини

20

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

20

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

20

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної
арматури

20

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

20

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

23.51

Виробництво цементу

20

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

20

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

20

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

20

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

20

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

20

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та
будівельного каменю

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та
будівельного каменю

25

20

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
конструкцій

20

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

20

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

20

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

20

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального
опалення

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального
опалення

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання;
порошкова металургія

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова
металургія

25.6

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

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

20

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

20

25.7

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих
виробів загального призначення

25.71

Виробництво столових приборів

20

20

15

25.72

Виробництво замків і дверних петель

15

25.73

Виробництво інструментів

15

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

20

25.92

Виробництво легких металевих паковань

20

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

20

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

20

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

20

26

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції

26.1

Виробництво електронних компонентів і плат

26.11

Виробництво електронних компонентів

20

26.12

Виробництво змонтованих електронних плат

20

26.2

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

26.20

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

26.3

Виробництво обладнання зв'язку

26.30

Виробництво обладнання зв'язку

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового
призначення для приймання, записування та
відтворювання звуку й зображення

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення
для приймання, записування та відтворювання звуку й
зображення

26.5

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації; виробництво годинників

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації

20

26.52

Виробництво годинників

15

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного
устатковання

20

20

20

26.70
27

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

20

Виробництво електричного устатковання

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів,
трансформаторів, електророзподільчої та контрольної
апаратури

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

18

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

18

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

27.20

Виробництво батарей і акумуляторів

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних
пристроїв

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

20

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і
кабелів

20

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

20

28.2

Виробництво інших машин і устатковання загального
призначення

28.21

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

20

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального
устатковання

20

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і
периферійного устатковання

20

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного
устатковання

20

28.29

Виробництво інших машин і устатковання загального
призначення, н. в. і. у.

20

20

31

Виробництво меблів

31.0

Виробництво меблів

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

31.03

Виробництво матраців

18

31.09

Виробництво інших меблів

20

32

Виробництво іншої продукції

32.1

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних
виробів

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

32.2

Виробництво музичних інструментів

32.20

Виробництво музичних інструментів

32.3

Виробництво спортивних товарів

32.30

Виробництво спортивних товарів

32.4

Виробництво ігор та іграшок

32.40

Виробництво ігор та іграшок

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і
матеріалів

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і
матеріалів

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у.

32.91

Виробництво мітел і щіток

10

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

15

33

15

10

10

20

20

Ремонт і монтаж машин і устатковання

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих
виробів, машин і устатковання

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

20

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

20

33.2

Установлення та монтаж машин і устатковання

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

20

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА
КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення
матеріалів

38.1

Збирання відходів

38.11

Збирання безпечних відходів

F

БУДІВНИЦТВО

41

Будівництво будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Організація будівництва будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

42

10

15

20

20

Будівництво споруд

42.1

Будівництво доріг і залізниць

42.11

Будівництво доріг і автострад

20

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену

20

42.13

Будівництво мостів і тунелів

20

42.2

Будівництво комунікацій

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.9

Будівництво інших споруд

42.91

Будівництво водних споруд

20

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

20

43

Спеціалізовані будівельні роботи

20

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному
майданчику

43.11

Знесення

20

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельномонтажні роботи

43.21

Електромонтажні роботи

20

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування

20

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

20

43.3

Роботи із завершення будівництва

43.31

Штукатурні роботи

20

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

20

43.34

Малярні роботи та скління

20

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

20

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

43.91

Покрівельні роботи

20

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

20

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами
та мотоциклами, їх ремонт

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних
засобів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для

20

20

автотранспортних засобів
45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них,
технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне
обслуговування і ремонт мотоциклів

46

20

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами

20

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами

20

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими
товарами, залізними та іншими металевими виробами

20

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами,
одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

20

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами

20

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту

20

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та
живими тваринами

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

20

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

20

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

20

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

20

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

20

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими
оліями та жирами

20

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими
виробами

20

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

20

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі
рибою, ракоподібними та молюсками

20

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

20

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання,
записування, відтворювання звуку й зображення

20

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для
чищення

20

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

20

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

20

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним
приладдям

20

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

20

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним
устаткованням

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням

20

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним
устаткованням, деталями до нього

20

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

46.62

Оптова торгівля верстатами

20

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного,
швейного та трикотажного виробництва

20

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

20

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням

20

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням

20

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і
опалювальним устаткованням і приладдям до нього

20

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

20

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

47

20

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих
магазинах

20

47.22

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

20

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в
спеціалізованих магазинах

20

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих
магазинах

18

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в
спеціалізованих магазинах

20

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним
устаткованням у спеціалізованих магазинах

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням
і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у
спеціалізованих магазинах

20

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, запису,
відтворення звуку й зображення

20

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського
призначення в спеціалізованих магазинах

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах

20

20

47.52

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

20

47.53

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

20

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в
спеціалізованих магазинах

20

47.59

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

20

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та
товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

10

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах

10

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих
магазинах

20

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих
магазинах

20

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих
магазинах

20

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих
магазинах

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в
спеціалізованих магазинах

20

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в
спеціалізованих магазинах

20

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в
спеціалізованих магазинах

10

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями в спеціалізованих магазинах

20

47.76

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

20

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах

20

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

47.82

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

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

47.91

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

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

20

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА
КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

49

Наземний і трубопровідний транспорт

20

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення

20

49.32

Надання послуг таксі

20

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

20

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг
перевезення речей

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

20

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

20

I

55

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ
ХАРЧУВАННЯ
Тимчасове розміщування

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового
розміщування

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та
іншого тимчасового проживання

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого

20

20

тимчасового проживання
55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових
автофургонів і причепів

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових
автофургонів і причепів

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

20

20

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.2

Постачання готових страв

56.21

Постачання готових страв для подій

20

56.29

Постачання інших готових страв

20

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

58

Видавнича діяльність

20

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича
діяльність

58.11

Видання книг

20

58.12

Видання довідників і каталогів

20

58.13

Видання газет

20

58.14

Видання журналів і періодичних видань

20

58.19

Інші види видавничої діяльності

20

58.2

Видання програмного забезпечення

58.21

Видання комп'ютерних ігор

20

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

20

59

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
видання звукозаписів

59.1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

20

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

20

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

20

59.14

Демонстрація кінофільмів

20

59.2

Видання звукозаписів

59.20

Видання звукозаписів

20

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана
з ними діяльність

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана
з ними діяльність

62.01

Комп'ютерне програмування

20

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

20

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і
комп'ютерних систем

20

63

Надання інформаційних послуг

63.1

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

63.11

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

63.9

Надання інших інформаційних послуг

63.91

Діяльність інформаційних агентств

20

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

20

65

20

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне
забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

65.1

Страхування

65.11

Страхування життя

20

65.3

Недержавне пенсійне забезпечення

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і
страхування

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

68

Операції з нерухомим майном

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69.1

Діяльність у сфері права

69.10

Діяльність у сфері права

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

70

20

20

20

20

20

Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
консультування з питань керування

70.2

Консультування з питань керування

70.21

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

18

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

20

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання
послуг технічного консультування

71.11

Діяльність у сфері архітектури

20

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах

20

72

Наукові дослідження та розробки

72.1

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
природничих і технічних наук

72.11

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
біотехнологій

10

72.19

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук

10

72.2

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
суспільних і гуманітарних наук

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук

73

10

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73.1

Рекламна діяльність

73.11

Рекламні агентства

20

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової
інформації

20

73.2

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської
думки

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської
думки

74

20

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.2

Діяльність у сфері фотографії

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.3

Надання послуг перекладу

74.30

Надання послуг перекладу

20

20

20

74.9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не
віднесена до інших угруповань

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

75

Ветеринарна діяльність

75.0

Ветеринарна діяльність

75.00

Ветеринарна діяльність

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА
ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

77

Оренда, прокат і лізинг

20

20

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

20

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

20

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

20

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

20

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

15

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

20

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери

15

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарівн.в.і.у.

20

78

Діяльність із працевлаштування

78.1

Діяльність агентств працевлаштування

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

20

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

20

20

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів,
надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим
діяльність

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

79.11

Діяльність туристичних агентств

20

79.12

Діяльність туристичних операторів

20

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим
діяльність

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим
діяльність

80

20

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80.1

Діяльність приватних охоронних служб

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

80.2

Обслуговування систем безпеки

80.20

Обслуговування систем безпеки

80.3

Проведення розслідувань

80.30

Проведення розслідувань

20

20

20

81

Обслуговування будинків і територій

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

81.10

Комплексне обслуговування об'єктів

81.2

Діяльність із прибирання

81.21

Загальне прибирання будинків

15

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

15

81.29

Інші види діяльності із прибирання

15

20

81.3

Надання ландшафтних послуг

81.30

Надання ландшафтних послуг

82

20

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші
допоміжні комерційні послуги

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

20

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша
спеціалізована допоміжна офісна діяльність

20

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

82.92

Пакування

15

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

20

O

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

84

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування

20

84.2

Надання державних послуг суспільству в цілому

84.24

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

20

84.25

Діяльність пожежних служб

20

P

ОСВІТА

85

Освіта

85.1

Дошкільна освіта

85.10

Дошкільна освіта

85.2

Початкова освіта

85.20

Початкова освіта

85.3

Середня освіта

15

15

85.31

Загальна середня освіта

20

85.32

Професійно-технічна освіта

20

85.4

Вища освіта

85.41

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійнотехнічного навчального закладу

20

85.42

Вища освіта

20

85.5

Інші види освіти

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

15

85.52

Освіта у сфері культури

15

85.53

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів

20

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

20

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ

86

Охорона здоров'я

86.1

Діяльність лікарняних закладів

86.10

Діяльність лікарняних закладів

86.2

Медична та стоматологічна практика

86.21

Загальна медична практика

20

86.22

Спеціалізована медична практика

20

86.23

Стоматологічна практика

20

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

87

20

15

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням
проживання

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для

10

осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію
87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб
з розумовими вадами та хворих на наркоманію

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для
осіб похилого віку та інвалідів

87.30

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання
для осіб похилого віку та інвалідів

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням
проживання

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

10

10

10

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення
проживання

88.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення
проживання для осіб похилого віку та інвалідів

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
для осіб похилого віку та інвалідів

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання

88.91

Денний догляд за дітьми

15

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у.

15

10

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
культури

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
культури

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

10

91.02

Функціювання музеїв

10

91.03

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель
та інших пам'яток культури

10

91.04

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних
заповідників

10

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та
розваг

93.1

Діяльність у сфері спорту

93.11

Функціювання спортивних споруд

20

93.12

Діяльність спортивних клубів

20

93.13

Діяльність фітнес-центрів

20

93.2

Організування відпочинку та розваг

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

20

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

20

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

94

Діяльність громадських організацій

94.1

Діяльність організацій промисловців і підприємців,
професійних організацій

94.11

Діяльність організацій промисловців і підприємців

18

94.12

Діяльність професійних громадських організацій

18

94.2

Діяльність професійних спілок

94.20

Діяльність професійних спілок

94.9

Діяльність інших громадських організацій

94.91

Діяльність релігійних організацій

18

94.92

Діяльність політичних організацій

18

94.99

Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

18

95

18

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів
особистого вжитку

95.1

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

20

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

20

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для
приймання, запису, відтворення звуку й зображення

20

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового
обладнання

20

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

15

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

20

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

20

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

18

96

Надання інших індивідуальних послуг

96.0

Надання інших індивідуальних послуг

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

15

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

20

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

20

T

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

97

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для
домашньої прислуги

97.0

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для
домашньої прислуги

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для
домашньої прислуги

98

10

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та
послуг для власного споживання

98.1

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів
для власного споживання

98.10

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для
власного споживання

98.2

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для
власного споживання

98.20

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для
власного споживання

15

15

На всі інші види діяльності (КВЕДИ), які здійснюються у
відповідності до вимог глави І розділу ХІV Податкового Кодексу
України

Секретар міської ради

Наталя Канівець

20

Додаток № 2
до рішення сесії міської ради
від 23 червня 2015р. № 651
СТАВКИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ
№
п/п
1.

2.
3.
3.1.

3.1.1

3.1.2.

Назва податку
Збір за місця паркування транспортних
засобів (із змінами, внесеними згідно із
рішенням №270 від 28.02.2017р.)
Туристичний збір
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки (із змінами, внесеними
згідно
із
рішенням
№270
від
28.02.2017р.)
Податок на нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки (житлова нерухомість)
(із змінами, внесеними згідно із рішенням
№44 від 17.02.2016р.)
для фізичних та юридичних осіб :
- для квартири/квартир незалежно від їх
кількості, площа яких перевищує 60
кв.метрів,
- для житлового будинку/будинків
незалежно від їх кількості, площа яких
перевищує 120 кв.метрів.
- для різних типів об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток (у
разі
одночасного
перебування
у
власності
платника
податку
квартири/квартир
та
житлового
будинку/будинків, у тому числі їх
часток), площа яких перевищує 180 кв.
метрів.
-прибудова/прибудови до житлового
будинку, котедж/котеджі незалежно від
їх кількості, площа яких перевищує 120
кв.метрів.
- для об“єкта/об“єктів житлової
нерухомості, у тому числі його частки,
загальна площа якого перевищує 300
кв.метрів (для квартири) та/або 500 кв.
метрів (для будинку)
Податок на нерухоме майно,відмінне від
земельної
ділянки
(нежитлова
нерухомість)
для фізичних та юридичних осіб :
- для об’єкта нежитлової нерухомості,
що використовується для надання
побутових послуг населенню
- для об’єкта нежитлової нерухомості,
що використовується для громадського

Розмір податку встановленого міською
радою
0,03 відсотка мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного ) року за 1 кв.м.
площі земельної ділянки за кожний день
провадження діяльності.
1 відсоток до вартості усього періоду
проживання (ночівлі), за вирахуванням
податку на додану вартість.

1 відсоток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв.
метр бази оподаткування

сума податку, розрахована відповідно до
цього підпункту, збільшується на 25000
гривень на рік за кожен такий об’єкт
житлової нерухомості (його частку)

0,5
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року
0,5
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом

харчування, ресторанного господарства
та торгівлі

на 1 січня звітного (податкового) року

- гаражі

0,3
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року
0,5
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року
0 відсотка
розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року

-інші об’єкти нежитлової нерухомості
- літні кухні та інші господарські будівлі,
споруди.
3.2

3.3
3.3.1
а)
б)

в)
г)

д)

Транспортний податок
для фізичних та юридичних осіб :
за кожен легковий автомобіль, з року
випуску якого минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова
вартість якого становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Плата за землю
Земельний податок
для фізичних та юридичних осіб :
за земельні ділянки
за земельні ділянки, які перебувають у
постійному
користуванні
суб'єктів
господарювання (крім державної та
комунальної форми власності)
земельні ділянки, зайняті житловим
фондом, індивідуальними
гаражами,
гаражними колективами (товариствами)
земельні ділянки установ та організацій,
які
фінансуються
з
місцевого,
державного бюджетів, парки та сквери
державної та комунальної власності

25000 гривень в рік
(із змінами, внесеними згідно із рішенням
№44 від 17.02.2016р та змінами,
внесеними згідно із рішенням №251 від
23.12.2016р.)

1 відсоток від їх нормативної грошової
оцінки
3 відсотки від їх нормативної грошової
оцінки
3 відсотки від земельного податку,
визначеного в підпункті «а» пункту
3.3.1
0 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки (із змінами, внесеними згідно із
рішенням №18 від 18.12.2015р.)

земельні
ділянки
для 2 відсотка від їх нормативної
розміщення та експлуатації будівель грошової оцінки (із змінами, внесеними
згідно
із
рішенням
№535
від
та споруд залізничного транспорту.
05.06.2018р.)

е)

землі загального користування, крім
земельних ділянок , які не підлягають
оподаткуванню земельним податком
згідно з Податковим Кодексом

3.3.2

Орендна плата
для фізичних та юридичних осіб :
ділянка надана в оренду для комерційних
цілей (крім малих архітектурних форм)

7 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

3.3..4.

ділянка надана в оренду для малих
архітектурних форм (комерційні цілі)

10 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

3.3.5.

ділянка
надана
в
оренду
для
встановлення
рекламних
щитів
(комерційні цілі)

12 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

3.3.3.

3 відсотки від земельного податку,
визначеного в позиції «а» підпункту
3.3.1 (із змінами, внесеними згідно із
рішенням №44 від 17.02.2016р.)

3.3.6.

ділянка надана для виробничих потреб

3.3.7.

ділянка надана релігійним організаціям

3.3.8.

ділянка
надана
громадянам
для
будівництва
та
обслуговування
індивідуального житлового будинку,
індивідуального гаражного будівництва,
городництва
ділянки вбудованих приміщень( умовна
частка)
ділянка надана в оренду для розміщення
гральних закладів
ділянка надана гаражним колективам та
для громадських потреб
Земельні
ділянки
комунальних
підприємств
«Надія»,
«Мрія»,»
Світанок» та ЖЕК № 1 в користуванні
яких знаходяться земельні ділянки під
установами,
організаціями,
які
відповідно до Податкового кодексу
України звільнені від земельного
податку
Підпункт 3.3.13 вилучено згідно із
рішенням №270 від 28.02.2017р.)

3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.

3.3.13

3.3.14

за земельні ділянки, надані учасникам
антитерористичної
операції
(громадянам) під індивідуальне житлове
будівництво, котрі використали право на
безоплатну приватизацію землі.

5 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
3 відсотки від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
3 відсотки від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

3 відсотки від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
12 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
3 відсотки від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
1 гривня в рік

1 гривня в рік

(із змінами, внесеними згідно із рішенням
№137 від 14.06.2016р.)

Секретар міської ради

Наталя Канівець

Додаток № 3
до рішення сесії міської ради
від 23 червня 2015р. № 651

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ
Це Положення розроблене відповідно до вимог Податкового Кодексу України
№ 2755-VІ від 2 грудня 2010 року з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету.
I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Місцеві податки запроваджуються рішенням міської ради на території м.Стрия.
2. До місцевих податків належить :
1. податок на майно:
1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.2. транспортний податок;
1.3. плата за землю.
2. єдиний податок.
3. збір за місця для паркування транспортних засобів.
4. туристичний збір.
II. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ .
1. ПОДАТОК НА МАЙНО
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Платники податку:
фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості.
Об'єкт оподаткування: об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його
частка.
База оподаткування: загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі його часток.
Ставка податку: для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється за рішенням міської ради у
розмірі, що не перевищує 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
(із змінами, внесеними згідно із рішенням №44 від 17.02.2016р та
23.12.2016р.)

рішенням №251 від

Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення суми податку:.обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової
та нежитлової нерухомості проводиться у відповідності до чинного законодавства та
вимог Податкового кодексу України
Порядок сплати податку: податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів
оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
Строки сплати податку:податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленнярішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

1.2. Транспортний податок
Платники податку: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що
відповідно до чинного законодавства є об'єктами оподаткування.
Об’єкт оподаткування: легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше
п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року;
(із змінами, внесеними згідно із рішенням №44 від 17.02.2016р та рішенням №251 від 23.12.2016р.)
)

База оподаткування: легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до
чинного законодавства.
Ставка податку:
встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.
Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Порядок обчислення податку: у відповідності до чинного законодавства та вимог
Податкового кодексу України
Порядок сплати податку: податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування
і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Строки сплати податку :транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленнярішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

1.3. Плата за землю
1.3.1. Земельний податок

Платники податку:
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
- землекористувачі.
Об'єкт оподаткування:
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності.
База оподаткування :
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;
Ставка податку:
- у розмірі не більше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
- у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки,
які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та
комунальної форми власності).
Податковий період: базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
Порядок обчислення: підставою для нарахування земельного податку є дані державного
земельного кадастру у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового
кодексу України.
Строк сплати : у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу
України за місцезнаходженням земельної ділянки .

1.3.2. Орендна плата
Платник: орендар земельної ділянки.
Об'єкт оподаткування: земельна ділянка, надана в оренду.
Розмір орендної плати: річна сума платежу:
- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між
орендодавцем (власником) і орендарем.
Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
Податковий період: базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
Порядок обчислення: підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є
договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до
законодавства.
Строк сплати : у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу
України за місцезнаходженням земельної ділянки .

2.ЄДИНИЙ ПОДАТОК
Платники:
- перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень або інший обсяг доходу,
встановлений законодавчо;
- друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень або інший обсяг доходу, встановлений
законодавчо;
третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні
особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень або інший обсяг
доходу, встановлений законодавчо (із змінами, внесеними згідно із рішенням №44 від
17.02.2016р.)
.
Об’єкт оподаткування: вид підприємницької діяльності.
База оподаткування: підприємницька діяльність, дохід
Ставки єдиного податку:
- для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного) року; (із змінами, внесеними згідно із рішенням №251 від 23.12.2016р.)
- для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Податковий (звітний) період: календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є
календарний квартал.
Порядок нарахування та строки сплати: нарахування та сплата єдиного податку
здійснюється за місцем податкової адреси: у відповідності до чинного законодавства та
вимог Податкового кодексу України .

3. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
Платники збору: громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які
прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення
міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в
зазначений строк.
Ставка збору: встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.
База справляння збору: вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях,
визначених у відповідності до Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на
додану вартість.
Податкові агенти: згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими
закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму.
Особливості справляння збору: податкові агенти справляють збір під час надання послуг,
пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
Порядок сплати збору: туристичний збір сплачується у відповідності до чинного
законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцезнаходженням податкових
агентів.
Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.

4. ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Платники збору: юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування
та спеціально відведених автостоянках.
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для
паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про
встановлення збору.
Об'єкт оподаткування: земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально
відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах

загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі,
стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного
паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні".
База оподаткування: площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за
рахунок коштів місцевого бюджету.
Ставки збору: встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки,
відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка
мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
(із змінами, внесеними згідно із рішенням №251 від 23.12.2016р.)
.
Порядок обчислення та строки сплати збору: : у відповідності до чинного законодавства
та вимог Податкового кодексу України сплачується за місцезнаходженням об'єкта
оподаткування.
Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.

Секретар міської ради

Наталя Канівець

