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А сIльськЕ господАрство, лrcовЕ
ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ
ГОСПОДАРСТВО

01 Сiльське господарство, мисливство та
надання
пов'язаних iз ними послуг

01.1 Вирощування олнорiчних i дворiчних
кульryр

01.1 l Вирощування зернових культур (KpiM рису),
бобових культур i насiння олiйних культур 20%

0l lз Вироrцування овочiв i баштанних культур,
коренеплодiв i бульбоплодiв

20%

0l l5 Вирощування тютюну 20%
0l .l9 Вирощування iнших олнорiчних i дворiчних

культур
20%

01.2 Вирощування багаторiчних культyр
01.2l Ц"рощування винограду 20%
01.24 Вирощування зерняткових i кiсточковиi

фруктiв
20%

0l .25 20%

01,26 Вирощування олiйних плодiв 20%
0|.27 Вироlчування культур для виробництвi

напоТв
20%

01.28 Вирощування пряних, ароматичних i
лiкарських культур

20%

01.29 вирощування iнших багаторiчних культур 20%
01.4 Тваринництво

Розведення великоТ рогатоТ хулоби
молочних порiд

0l .4l 20%

0|.42 Розведення iншоТ великоТ рогатоТ хулоби та
буйволiв

20%

01.4з Розведення коней та iнших тварин родини
конячих

20%

0l .45 розведення овець i кiз 20%
0l .46 розведення свиней 20%
0|.47 розведення свiйськот птицi 20%
0l .49 |gэдqд.ння iнших тварин 20%
01.5 Змiшане сiльське господарство
01.50 Змiшане сiльське господарство 20%

4



01.б Щопомiжна дiяльнiсть у сiльському
господарствi та пiсляурожайна
дiяльнiсть
!опомiжна )ослинництвi0l .6l

20%01.62 ЛОПоМlжна дlяльнiсть v твапинниrттпi 20%01.7

01.70 iчlисливство, вlдловлювання тварин i
надання повlязаних iз ними послуг
тт!-- 20%02 JrrcOBe господарство та лiсозаготiв пi

02.1

02.10

20%02.2

02.20
20%02.4 r-lадання допомiжних послуг у лiсовому

господарствi
02.40 падання допомlжних послуг у лiсовому

господарствi
20%03 rионе господарство

рибальство03.1
03. l2 rrрlсноводне рибальство 20%03.2
0з.22 I rрlСноводне рибництво (аквакчпьтvпя\

20%в лUъувнА llромисловIсть I
розроБлЕння кАр,€рIв

08 лоOування iнших корисних копалин i
розроблення Kap'cpiB

08.1 ЛООУВання каменю. пiскч та гпиIf 1.I

08.12 ЛООУВаННЯ пiску. гпавiю_ глин i кяопirrv 20%с rrшrЕruБнА IlромислоRrсть
10 бирооництво харчовItх продуктiв

l0.1 бИРООНИЦТВо м'яса та м'ясних ппопчlс-гiр
l0.1l Виробництво м'яса 20%l0. l2 бИРООництво м'яса свiйськоi' птиlтi 20%l0.1з Ti" 20%l0.3 rrерероОлення та консервування фруктiв

i овочiв
l0.32 бирооництво фруктових i овочеRих cnKip 20%l0.з9 lншl види перероблення та консервування

фруктiв i овочiв
20%

l0.4 бироOництво олii та тваDинних rкипiп,
l0.4l бирооництво олt[ та твапинних rкипiр 20%|0.42 Y

бирооництво маргарину i полiбних
харчових жирiв

20%

l0.5 Широбництво молочних пDопчктiв
l0.5l Ilерероолення молока, виробництво масла

та сиру 20%l0.52 бирооництво морозива 20%10.6



крупlяноi промисловостi, крохмалiв i

виробництво продуктiв борошномельно-
круп'яноТ промисловостi

10.6l

20%l0.62 tlирооництво KpoxMaJIiB i крохмаJrьних
продуктiв

20%10.7

l0.7l frирооництво хлtьа та хлiбобулочних
виробiв; виробництво борошняних
кондитерських виробiв, TopTiB i тiстечок
НетDиВалогп абепi гя т.., о

20%

|0.72 бирооництво cyxapiB l сухого печива;
виробництво борошняних кондитерських
виробiв, TopTiB i тiстечок тривалого
зберiгання

20%

l0.73 бiв i 20%

l0.8 бИРООНИЦТВо iнших хаDчоRих ппппчр.гiр
l0.82

20%

l0.84
20%l0.85 бироOництво готовоТ Тжi та стпяR 20%l0.86 виробництво дитячого харчування та

дiетичних харчових продуктiв
20%

l0.89 бирооництво lнших харчових продуктiв, не
вiднесених до iнших чгпчповянь

20%

1l бироOнtIцтво напоiв
11.0 бироьнrtцтво напоiв
l 1.07 бирооництво безапкогольн их напотв;

виробництво мiнеральних вод та iнших вод,
розлитих у пляшки 20%lз l екстильне вtIробництво

13.2
l3.20

20%l3.3 UЗДОOлення текстильних виппбiр
l3.з0

iB 20%13.9 бИРОOНИцтво iнших текстилпьниy р.rлппбi
l3.9l бИРООництво тDикотажного пп п.rтIJя 20%lз.92 бирооництво готових текстильних виробiв,

KpiM одягу
20%

l3.93 бИРООНИцТво килимiв та кипи]vfоRиrr рrлппб 20%|з.94 бирооництво KaHaTiB, мотузок, шпагату та
ciToK

20%

l 3.95 бирооництво нетканних текстильних
МаТеРiаЛiВ та виообiв iз них кпiп,л г)пgг\/

20%

l3.99
f

бирооництво lнших текстильних виробiв, н.
в. i. у.

20%

|4 бироOництво одяry

l4.1 бИРООництво одягч. KniM хчтпqнпг.r
l4.1l

20%l4.|2
20%
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l4.1з виробництво iншого 20%|4.14
20%l4.19
20%14.2

|4.20
20%14.3

14.3l Dирооництво панчlшно-шкарпеткових
виробiв 20%

|4.з9 бирооництво lншого трикотажного та
в'язаного одягу

20%

l5

15.1 луолення шкур i оздоблення шкiри;
виробництво дорожнiх виробiв, сумок,
лимарно-сiдельних виробiв; вичинка та

|5.12 Dирооництво дорожнiх виробiв, сумок,

20%15.2
l5.20
16 20%

Lrороолення деревини та виготовлення
виробiв з деревини та корка, kpiM меблiв;
виготовлення виробiв iз соломки та
рослинних матерiалiв для плетiння

1б.I
l б.l0

20%16.2

|6.2l Dирооництво фанери, дерев'яних плит i
панелей, шпону
т)--_л-z Ъ

20%

|6,22 .сrирооництво щитового паркету 20%
16.2з т)

дiвельних 20%

|6.29 бирооництво lнших виробiв з деревини;
виготовлення виробiв з корка, соломки та
РОСЛИННИх матепiа_гliв п пя п пе-гi rrrrо

20%

l7 лrирооництво паперу та паперових
виробiв

17.| бирооництво паперовоТ маси, паперу та
KaDToHvIJ

|7.|2 бирооництво паперу та картону
20%|7.2 биготовлення виробiв з паперу та картону 20%

|7.2з E'ирооництво паперових канцелярських
виробiв

20%

17 .29 frирооництво 1нших виробiв з паперу та
картону

20%

18
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за""саноТ i"форrацii
18.1 rrолlграQlчна дiяльнiсть i надання

20%
20%
2о%

20%

l8.1 l
l8.12
l8.1з

18.2 r rrра;.rýування звуко-, вЦеозаписiв i
програмного забезпечення
-г,.-л--_--- 

--__18.20 r прал(уtsання звуко-, вlдеозаписiв i
програмного забезпечення
rt--- - z20

20.1 DиIrOOництво основно[ хiмiчноi продукцii.,
лобрив i азотних сполук, пластмас i
синтетичного каучуку в первинних
формах
D--_ л Е__

20%

20.14 DирOuництво lнших основних органiчних
хiмiчних речовин

22 D

22,1
22.|9
22.2 20%

22.2з
20%

22.29 бирооництво lнших випобiп i? rтrrо..-* 20%23

23.1 rrrrрuuниц,I,во скла та виDобiв ,ri сt4пя
2з.l9

20%23.3

20%
2з.з| IJпрuuниц,|,tsо керамlчних плиток i ппит
2з.з2 виробництво цегли, черепицllз ffi

будiвельних виообiв iз випяпеrrпi ггrт-rlJr 20%23.4 D

2з.4l

20%2з.49 ,-'прuuниц,l,во lнших кеDамlчних Rипобiр 20%23.5 Виробництво цементу, вапна та гiпсо""Т-
сумiшей
ЕD,--лЕ-----_-2з.52 DирuuницТВО Вапна та гlпсових счпrilтrей 20%23.6

2з.6l

20%2з.62 Е,иготовлення виробiв iз гiпсу лля
будiвництва

20%2з.69
20%



T€l цем
23.7

2з.70 rlзання, оороOлення та оздоблення
ДекОраТиВного та бчдiвельного кяменrп 20%23.9 широоництво абразивних виробiв i
неметалевих мiнеральних виробiв, не
вiДнесених до iнших чгDчпоRань

2з.99

20%
24 1чlеталургiйне виробництво
24.з широOництво iншоi продукцii первинного

оброблення сталi
24.зз лолодне штампування та гнуття 20%
24.з4

20%
25

25.1 широоництво булiвельних металевих
конструкцiй i вцробiв

25.1 l бирооництво булiвельн их метЕlлевих
конструкцiй i частин констDчкттiй 20%

25.|2 ЪироОництво метalJIевих лвепей i BiKoH 20%
25.5 кування, пресування, штам пування,

ПРОфiЛЮВаНня: поDоuIкоRа метя пwпгiо
25.50

JY
кування, пресування, штампування,
ПРОфiлЮВання: поDошкова метя пvпгi q 20%

25.6 uOроблення металiв та нанесення
покриття на метали; механiчне
оброблення металевих випобiв

25.6l UороОлення металiв та нанесення покриття
на мет€lли 20%

25,62 Механlчне оброблення метiLпевих випобiп 20%
25.9 биробництво iнших готових металевих

виробiв
25.9з бироОництво виробiв iз лроту, ланцюгiв i

пружин 20%
25.99

20%
25.7 | бирооництво столових ппибопыв 20%
25.72 бирооництво замкыв ы дверних петель 20%27 Виробництво електричного

устатковання
27.5 Виробництво побутов"* 

"р-аль
27.5l БироОництво електричних побутових

приладiв
20%

27.52 БироОництво неелектричних побутових
приладiв
Виробн"ч
i. ч.
виробництво машин i устатковання
загального призначення

20%

28

28. l
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l0

28.1 l

20%28.2

28.2| бирооництво духових шаф, печей i пiчних
папьникiв

20%

28.2з бирооництво офtсних машин i
l

20%

28.25
20%

28.29
20%

29

29.з2 бирооництво iнших вузлiв, деталей i
прила Ц,ця Для автотDанспоптниrr аясrrбiп 20%

31 бироOництво меблiв
з1.0 бирооництво меблiв
з1.01 бирооництво меблiв лля офiсiв i

пiдприемств торгiвлi 20%
з 1.02 бирооництво кухонних меблi в 20%
з 1.03 бирооництво матрацiв 20%
з 1.09 бирооництво lнших меблiв 20%з2 ьирооництво iншоi продукцii
32.1

з2.|2 бИРООНицтво ювелiпних i попiбниу ртлппбiп 20%з2.|з у
бирооництво OtжутерiТ та подiбних виробiв

20%32.5

з2.50 бирооництво медичних i стоматологiчних
iHcTpyMeHTiB i матерiапiв 20%32.9 i, Y,з2.9л ьирооництво мiтел i щiток 20%з2.99 биРОOництвоtншоТпDолчкIllI н R I v 20%33 reMOHT l монтаж маuIин i чстяткпRяцч

33.1 reMoHT l технiчне обслуговування
готових металевих виробiв, машин i
устатковання

33.1 l rемонт l технlчне обслуговування готових
метаJIевих виробiв

20%

зз.|2 rемонт t технiчне обслryговування машин i
устатковання промислового ппиlн2tIеIJн q

20%

зз.lз l,eMoHT l технlчне обслryговування
еЛекТронного й оптичного чстаткоRяннq

20%

зз.l4 rемонт l технlчне обслуговування
електричного устатковання

20%

зз.|7 rемонт l технlчне обслryговування iнших
транспортних засобiв

20%

33.19 rемонт t технiчне обслуговування iнших 20%





l2

45.2

20%

45.20 r Ехнlчне оослуговування та ремонт
автотранспортних засобiв
'тiл _ 

-!45.3 r uрI,rвля деталями та прилflддlям для
автотранспортних засобiв
/.\ __

20%

20%

45.3l \-rll!,()Ba торгlвля детЕIляМи та приладДяМ для
автотранспортних засобiв
T'r-- .F -;.--45.з2 r()здрlона торгlвля дет€шями та прила/Lгшм
для автотранспортних засобiв
'Tr_. ъ45.4 r ()ргrвля мотоцикламиl д€тflлями та
приладдям до них, технiчне
обслуговування i пемонт мот.lllr.rrд пiп

45.40 r оргlвля мотоцикJIами, дет€lJIями та
прилацдям до них, технiчне обслуговування
i ремонт мотоциклiв 20%46 (rптова торгlвля, KpiM торгiвлi
автотранспортними засобами та
мотоциклами

46.1

46.1 l лlяльнlсть посерелникiв у торгiвлi
сiльськогосподарською сировиною, жив ими
тваринами, текстильною сировиною та
напiвфабрикатами

20%46.|2 лlяльнlсть посерелникiв у торгiвлi паливом,
рудами, метаJIами та промисловими
-*Цц"ми речовинами 20%46.1з лlяльнlсть посередникiв у торгiвлi
деревиною, будiвельними матерiЕlJIами та
caHiTapHo-Tex нiчними випобами 20%46.|4 лrяльнlсть посерелникiв у торгiвлi
машинами, промисловим устаткованням,
суднами та лiтаками 20%46.| 5

20%46.1б лlяльнlсть посередникiв у торгiвлi

20%

20%

46.17 лlяJIьнlсть посерелникiв у торгiвлi
продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами

46.1 8 лlяльнlсть посередникiв, що
спецiалiзуються в торгiвлi iншими
товаDами

20%46.19 лlяльнlсть посередникiв у торгiвлi товарами
широкого асоDтиментч 20%46,2 t,lптова торгiвля сiльськогосподарською
СИРоВиною та живими -гRапиняlУ.I./.

46.2|
20%



lз

ТЮТЮНОМ, Насiнням i коDмами лля тRяпин
46,22 Оптова торгiвля квiтами та послинятvfи 20%
46.2з UПТОВа ТОРГlВЛЯ ЖИВИМИ ТВаПИНЯNirИ 20%46.24 \Jптова торгlвля шкiрсировиною, шкурами

та шкiрою
20%46.з (Jптова торгiвля продуктами харчування,

напоями та тютюновими випобямr.r
46.з| uптова торгlвля фочктами й оRп.rяrлr,l 20%46.з2 Uптова торгlвля м'ясом i м'ясними

продуктами
20%46.зз uптова торгlвля молочними продуктами,

ЯЙЦЯМи, харчовими олiями та жипяп/rи 20%46.34 (Jптова торгiвля напоями 20%46.з5 UПТОВа торгlвля тютюновими випобяпли 20%46.зб

20%
46.з7 (Jптова торгiвля кавою, ча€м, какао та

прянощами 20%
46.38 Uптова торгiвля iншими продуктами

харчування, у тому числi рибою,
ракоподiбними та молюсками 20%

46.з9 неспецl€lJllзована оптова торгi вля
продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
Оптова торгiвля товарами
господарського призна ченн я

20%
46.4

46.4l Uптова торгiвля текстильними товарами 20%
20%

46.42 Оптова торгiвля одягом i 
".rrrrо,46.4з Uптова торгiвля побутовими

електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для
приймання, записування, вiдтворювання
звуку й зображення 20%

46.44 tJптова торгlвля фарфором, скляним
ПосУдом i засобами для чиIIIення 20%

46.45

20%
46.46 Uптова торгiвля фармачевтичними

товарами
20%46.47 uптова торгlвля меблями, килимами й

освiтлюв€ulьним приладдям 20%46.48 Uптова торгiвля годинниками та
ювелiрними виробами 20%

46.49

20%
4б.5 (rптова торгiвля iнформацiйним i

комYнiкацiйним чстаткчRа ння м
46.5l Uптова торгlвля комп'ютерами,

периферiйним устаткуванням i програмним
забезпеченням 20%

46.52 (Jптова торгlвля електронним i
телекомунiкачiйним устаткуванням,
деталями до нього 20%
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46.6 | Оптова торгiвля iншими машинами й
I

l устаткуванняDt
46.6l

20%
46.62 оптова торгiвля верстатами 20%
46.6з

20%
46.64 оптова торгiвля машинаr" @

для текстильного, швейного та
трикотажного виробництва 20%

46.65 Оr,rо"а тор.i"л" офiс"ЙЙЙТЙл"ми 20%
46.66 Оптова торгiвля iншими офiсними

машинами й устаткуванням 20%
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й

устаткуванням 20%
46.7 Iншi види спецiалiзованоi оптовоi

торгiвлi
46.7 | Оптова торгiвля твердим, рiл*"r,

гапоподiбним п€Lливом i подiбн ими
продуктами 20%

46.72 Оптова торгiвля мет€uIами та метЕtлевими
рудами 20%

46.7з оптова торгiвля деревиноto, будirеп""r""
матерiапами та санiтарно-технiчним
обладнанням 20%

46.7 4 Оптова торгiвля залiзним, 
""робurцводопровiдним i опалюв€uIьним

устаткуванням i приладдям до нього )оо/"
46.7 5 Оптова торгiвля хiмiчними J]родуктами 20%
46.7 6 Оптова торгiвля iншими промiжн"r"

продуктами 20%
46.77 Оптова торгiвля вiдходам и -га брухтом 20%
46.9 Неспецiалiзована оптова торгiвлlя
46.90 Неспецiапiзована оптова торгiвля 20%
47 розлрiбна торгiвля, kpiM торгiвлi

автотранспортними засобами та
мотоциклами

47.1 Розлрiбна торгiвля в неспецiаrriзоrч""*
магазинах

47.|| Розлрiбна торгiвля в неспецiа_гliзовiних
магЕвинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами

20%

47.19 Iншi види розлрiбноТ торгiвлi в
неспецiалiзованих магази н ах

20%

47.2 Розлрiбна торгiвля продуктами
харчування, напоями та тютюновими
влrробами в спецiалiзованих магазинах

47.2| розлрiбна торгiвля фруктами и овочами в
спецiагliзованих магазинах

20%

47 .22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясr"r"
продуктами в спецiа_гliзованих маг€винах

20%

47 .2з 20%
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та молюсками в спецiЕlJliзованих магЕвинах
47 .24 Розлрiбна торгiвля хлiбобулочними

виробами, борошняними та цукровими
кондитерськими виробами в
спецiапiзованих маг€Lзинах

20%

47 .25 Роздрiбна торгiвля напоями в
спецiалiзованих магЕ}зинах

20%

47.26 Розлрiбна торгiвля тютюновими виробами в
спецiагliзованих маг€винах

20%

47 .29 Розлрiбна торгiвля iншими продуктами
харчування в спецiалliзованих магaвинах

20%

47.3 Роздрiбна торгiвля пальним
47.з0 Роздрiбна торгiвля пальним 20%
47.4 Розлрiбна торгiвля iнформацiйним i

комунiкацiйним устаткуванням у
спецiалiзова Hrlx ма газинах

47.4| Розлрiбна торгiвля комп'ютерами,
периферiйним устаткуванням i програмним
забезпеченням у спецiалliзованих магазинах 20%

47.42 Розлрiбна торгiвля телекомунiкацiйним
устаткуванням у спецiалiзованих маг€винах 20%

47 .4з Розлрiбна торгiвля в спецiалiзованих
маг€винах електронною апаратурою
побугового призначення для приймання,
запису, вiдтворення звуку й зображення 20%

47.5 розлрiбна торгiвля iншими Toвapaмlt
господарського призначення в
спецiалiзованих магазинах

47.5l Розлрiбна торгiвля текстильним" rо"uраr"
в спецiалiзованих МагzLзинах

20%

47.52 Розлрiбна торгiвля залliзними виробами,
булiвельними матерiалами та caHiTapHo-
технiчними виробами в спецiалiзованих
маг€винах

20%

47.5з Розлрiбна торгiвля килимами, килимовими
виробами, покриггям для cTiH i пiдлоги в
спецiа-пiзованих магазинах

20%

47 .54 Розлрiбна торгiвля побутовими
електротоварами в спецiалiзованих
маг€винах

20%

47 ,59 Роздрiбна торгiвля меблями,
освiтлюв€uIьним приладдям та iншими
товарами для дому в спецiалiзованих
магазинах

20%

47.6 Розлрiбна торгiвля товарами
кульryрного призначення та товарами
для вiдпочинку в спецiалiзованих
магазинах

47.6l Розлрiбна торгiвля книгами в
спецiалiзованих маг€винах

20%

47 .62 Розлрiбна торгiвля газетами та
канцелярськими товарами в спецiа.гliзованих
магЕвинах

20%
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47 .6З 
| 
Розлпiбна торгiвля аулiо- та вiдеозаписами в

| спецlitлlзованих магчLзинах
20%

47 .64
20%

2о%
47.65 rоздрlона торгlвля iграми та iграшками в

спецiапiзованих маг€винах
47.7 rоздрlона торгiвля iншими товарами в

9пецiалiзованих магазинах
47.7| rоздрl0на торгlвля одягом у спецiалiзованих

маг€Lзинах
20%

47.72 rоздрlона торгlвля взуттям i шкiряними
виробами в спецiапiзованих мага?иня'

20%

47.7з rоздрlона торгiвля фармацевтичними
ТОВаРаМи в спецiалiзованих магя?иняy

20%

47.74 rозлрtона торгiвля медичними й
ортопедичними товарами в спецiалliзованих
магЕц}инах

20%

47.75 rоздрlона торгiвля косметичними товарами
та ту€rлетними приналежностями в
с пецiа,гliзованих магfr} инах

20%

47.76 rоздрlона торгiвля квiтами, рослинами,
насiнням, добривами, домашнiми тваринами
та кормами для них у спецiа_лiзованих
маг€винах

20%

47.77 rоздрtона торгiвля годинниками та
ювелiрними виробами в спецiалiзованих
маг€винах

20%

47.78 rоздрlона торгlвля iншими невживаними
ТОВаРаМи в спецiапiзованих Nrягя?tIня\.

20%

47 .79 rоздрlона торгlвля уживаними товарами в
маг€винах

20%

47.8 rоздрlона Торгiвля з лоткiв i на пинкяy
47.8| l,оздрlОна торгiвля з лоткiв i на ринках

харчовими продуктами9 напоями та

тютюновими виробами

20%

47 .82 rоздрlона торгlвля з лоткiв i на ринках
тексТилЬНиМи виробами_ опяго]vt i паwт-тол"

20%

47.89 rоздрlона торгlвля з лоткiв i на ринках
lншими товарами

20%

47.9 rоздрl0на торгiвля поза мага.lиня Mr.f
47.9l rоздрlОна торгiвля, що здiйснюсться

фiрмами поштового замовлення або через
мережу IHTepHeT 20%47.99 Iнш1 види розлрiбноТ торгiвлi поза
магчвинами 20%н r rAtrclluP,l,, склАДсъкЕ
ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА
лур,€рськА дIялънIсть

49 гlаземний i трубопровiдний Tna нспппт
49.3 tнший пасажирський наземний

транспорт
49.з| l lасажирський н€вемний транспорт мiського

та примiського сполучення 20%
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59.14 !емонстрацiя кiнофiльмiв 20о^
59.2 видання звукозаписiв
59.20 видання звукозаписiв 20%
60 Щiяльнiсть у сферi ралiомовлення та

телевiзiйного мовлення
б0.1 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення
60.1 0 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення 20%
60.2 liяльнiсть у сферi телевiзiйного

мовлення
60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного MoBn.rr" 20%
61 Телекомунiкацii (електрозв' язок)
б1.1 Щiяльнiсть у сферi проводового

електрозв'язку
б1.10 liяльнiсть у сферi проводового

електрозв'язку 20%
6|.2 Щiяльнiсть у сферi безпроводового

електрозв'язку
6|.20 .Щiяльнiсть у сферi безпроводового

електрозв'язку 20%
б1.3 Щiяльнiсть у сферi супутникового

електрозв'язку
бl.30 liяльнiсть у сферi супутникового

електрозв'язку 20%
б1.9 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язф
б1.90 Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку 20%
62 Комп'ютерне програмування,

консульryвання та пов'язана з ними
дiяльнiсть

62.0 Комп' ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними
дiяльнiсть

62.0| Комп'ютерне програмування 20%
62.02 Консультування з питаць iнформатизацiТ 20%
62.0з liяльнiсть iз керування комп'ютерним

устаткованням 20%
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних

технологiй i комп'ютерних систем 20%
бз Надання iнформацiйних послуг
б3.1 Оброблення даних, розмiщення

iнформацii на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть; веб-портали

63.1 l Оброблення даних, розмiщення iнфорrа,liТ
на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть 20%

бз.|2 Веб-порт€lли 20%
63.9 Надання iнших iнфорпrачiйних послуг
бз.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, 

". ".i. у. 20%к ФIНЛНСОВЛ ТЛ СТРЛХОВЛ
ДIЯЛЪНIСТЪ

оэ Страхування, перестрахува ння та
недержавне пенсiйне забезпечення, KpiM
обов'язкового соцiального страхування
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65.1 вання
65.1 l Страхування життя 20%
65.12 Iншi види страхування, KpiM страхування

жит,гя 20%
б5.3 Нелержавне пенсiйне забезпечення
б5.з0 Нелержавне пенсiйне забезпечення 20%
66 Щопомiжна дiяльнiсть у сферах

фiнансових послуг i страхування
66.22 дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 20%
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi

фiнансових послуг, KpiM страхування та
пенсiйного забезпечен ня 20%

L опЕрАцIi з нЕрухомим мдЙноЙ
б8 Qцерачii з нерухомим майном
б8.1 Купiвля та продаж власного нерухомого

пrайна
68.1 0 Купiвля та продаж власного нерухомого

майна 20%
68.2 Надання в оренду й експлуатацiю

власного чи орендованого нерухомого
майна

68.20 надання в оренду й експлуатачiю власного
чи орендованого нерухомого майна :

- до 50 кв.м 20%
- до l00 кв.м. 20%
- до З00 кв.м 20%

б8.3 Операчii з нерухомиIll майном за
вIrнагороду або на ocHoBi контракry

68.3l Агентства нер\допtостi 20%
68.з2 Управлiння нерухомим майном за

винагороду або на ocнoBi контракту 20%
м ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА

ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
lб9
I

i б9.1

Щiяльнiсть у сферах права та
бухгалтерського облiку _
Щiяльнiсть у сферi права

69.10 Дiяльнiсть у сферi права 20%
69.2
69.20 .Щiяльнiсть у сферi бухгаrrтерського облiку й

аудиту; консультування з питань
оподаткування права 20%

70 Щiяльнiсть головн}Iх управлiнь (хед-
офiсiв); консультування з питань
к9рування

70.2 КонсультуваннrI з пtlтань t(ерування
70.2l iялънiсть у сферi зв'язкiв iз громадськiстю 20оh
70.22 Консультування з питань комерчiйноТ

дiяльностi й керування
20%

7l Щiяльнiсть у сферах архiтектури та
iнэкинiрингу; технiчнi виllробування та
дослiдження

7t.| Щiяльнiсть у сферах apxiтeкryplt та
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iнжинiринlт, надання послуг технiчного
кOнсультування
Дiяльнiст71.1 l

20%7| |2 лlяльнlсть у сферi iнжинiрингу, геологii та
ГеОДеЗiТ, н4доння послуг технiчного

20%7з

73.1

7з.lI
20%7з.l2 I lосередництво в розмiщеннi реклами в

засобах масовоТ iнформацiТ 20%
74 lнша професiйна, наукова та технiчна

дiяльнiсть
7 4.| Lпецlалtзована дiяльнiсть iз лизайну

74.|0 LПецlulлlзована дtяльнiсть iз пизайнv 20%
7 4.2 ii
7 4.20 i 20%74.3
7 4.з0

20%
7 4.9 Iнша професiйна, наукова та технiчна

дiяльнiсть, не вiднесена до iнших
угруповань

7 4.90 lнша професlйна, наукова та технiчна
дrяльнiсть, н. в. l+ 20%

75 бетеринарна дiял bHicTb
75.0 бетеринарна дiяльнiсть
75.00 бетеринарна дiяльнiсть 20%N лrлJrънIс,l,ъ у сФЕрI

АДМIНIСТРАТИВНОГО ТА
ДОПОМIЖНОГО ОБСЛУГОВУR А НН Я

77 uренда, прокат i лiзltнг
77.| ttflдання в оренду автотранспортних

засобiв
77.1| Падання в оренду автомобiлiв i легкових

автотранспортних засобiв
20%

77.|2 падання в оренду вантажних автомобiпiр 20%77,2 llpoкaT побутових виробiв i прелметiв
особистого вжиткч

77.2l r rPOKaT ToBaplB для споптч та Ri ппп.ттлr.,.t, 20%
77.22

f

l rpokaT вlдеозаписiв i дискiв 20%
77.29 llpoкaT lнших побутових виробiв i

предметiв особистого вжитку 20%77.3

77.зл ПаДання в оренду сiльськогосподарських
машин i устаткування 20%

77 .з2 нодання в оренду булiвельних машин i
устаткування 20%77.зз надання в оренду офiсних машин i 20%
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статкування. у томч числi комп и
77,з4 надалня в оренду водних транспортних

засобiв
tlадання в оренду iнших машин,
устаткування та ToBaDiB. н. в. i. v

20%

77.з9
20%

78 .Щiяльнiсть iз працевлапIтчваннq
78. l liяльнiсть агентств пDапевл;;ттчRа;
78.1 0 liяЛьНiсть агентств пDапевлаIIIтчRяннq 20%
78.2 !iяльн icTb агентств r"r"чсоББ

працевлаштування
78,20 лlяльнlсть агентств тимчасового

працевлаштування 20%
78.з Iнша дiяльнiсть iз забезпечення ,руло""rЙ

ресурсами
78.30 lнша дlяльнlсть iз забезпечення трудовими

ресурсами
Щiяльнiсть туристичних агентств,
туристичних операторiв, налання iнших
послуг iз бронювання та пов'язана з цим
дiяльнiсть

20%
79

79.|

79.||
799

Дiяльнiсть туристичних u..rr* 20%
надання iнших послуг бронlовання та
пов'язана з цим дiяльнiсть

Щiяльнiсть охоронн"* .r,ужб rа
проведення розслиувань

80.2 Обслуговування систем безпеки
80.20 Обслуговування систем безпеки 20%
81 uoслyговування бчдинкiв i тепитппiй
81.1 комплексне обслуговування об'сктiв
81.10

20%
81.2 Дiяльнiсть iз прибирання

Загапьне прибирання будинкiв81.2l
20%

81.22 Iнша дiяльнiсть iз прибирання оудццц1;
промислових об'сктiв

20%

81.29
20%

81.30
20%

82 Адмiнiстративна та допомiжна офiсна
дiяльнiсть, iншi допомilкнi комерцiйнi
послуги

82.1 Адмiнiстративна та допомiжна офiсна
дiяльнiсть

82.1 1 Надання комбiно"а"r* обiс""*
адмiнiстративних послуг

20%

82.1 9
20%

82.3
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82.30 Органiзування конгресiв i торговельних
виставок

послуг, н. в. i. у.

20%
82.9

82.9| Щiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i
бюро кредитних iсторiй 20%

82.92 Пакування 20%
82.99 Надання iнших допомiжн"х *о"ерцiй"r*

послуг, н. в. i. у.
20%

р oCBITA
85 OcBiTa

Iншi види освiти85.5
85.5l OcBiTa у сферi спорту та вiдпочинку 20%
85.52 OcBiTa у сферi культури 20%
85.5з liяльнiсть шкiл iз пiдготовки водi',Ъ

транспортних засобiв
20%

85.59 20%
85.б
85.60 Допомiжна дiяльнiсть у сферi освiти 20%
а ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я ТА НАДАННЯ

соцIАльноi допомоги
86
8б.l Дiяльнiсть лiкарняних закладiв
86.1 0 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв 20%
86.2 Медична та стоматологiчна практика
86.2l Загапьна медична практика 20%
86.22

20%
86.2з

20%
8б.9 Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здороd"
86.90 Iнша дiяльнiсть у сферi охороr" злоро" я 20%
87 надання послуг догляду iз забезпеченням

проживання
Щiяльнiсть iз догляду за хворими iз
забезпеченням проживання

87.1

87.1 0 liяльнiсть iз догляду за хворими iJ
забезпеченням проживання 20%

87.3 Надання послуг догляду iз забезпеченням
проживання для осiб похилого BiKy та
iнвалiдiв

87.30 надання послуг щодо догляду iз
забезпеченням проживання для осiб
похилого BiKy та iнвалiдiв 20%

87.9 надання iнших послуг догляду iз
забезпеченням проживання

87.90 Надання iнших послуг логляду iз
забезпеченням проживання
!енний догляд за дiтьми

20%

88.9l 20%
R МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА

ВIДПОЧИНОК
90 liяльнiсть у сферi творчостi, мист.ц.."ч

та розваг
90.0 Дiяльнiсть у сферi творчостi, *".r.цr-rч



2з

та зваг
90.0l Театрапьна та концеDтна лiяль"i.r^ 20%
90.02 лlяльнlсть lз пiдтримання театраJIьних i

концертних заходiв
20%

90.03 rНДиВlду€Lпьна мистеlIька пi я пьнiстr- 20%92
92.0
92.00

20%
93 лlяльнiсть у сферi спорту, органiзування

вцпочинку та розваг
93.1 лlяльнlсть у сферi спорry
93.1l (PУнкцlюВання споDтивних спопчп 20%9з.l2

20%
93.1 3

20%
93.1 9

20%
93.2 tJрганiзування вiдпочинку та розваг
9з.2| Функцiювання атракцiонiв i тематичних

паркiв 20%9з.29 uрганlзування iнших видiв вiдпочинку та
розваг 20%

S пАлАнн_jн rнших видIв послуг
95 Ремонт комп'ютерiв, побутових виробiв i

цредметiв особистого вжитку
Ремонт *йпняннq .lR l g?rдr,95.1

95.1 l
у

rемонт комп'ютерiв i периферiйного
устаткування

20%

95.|2
20%

95.2

95.2l reMoHT електронноТ апаратури побутового
призначення для приймання, запису,
вiдтворення звуку й зображення

20%

95.22 rемонт пооугових прилодiв, домашнього та
садового обладнання

20%

95.2з НеМонт взуття та шкiояних випобiп 20%
95.24 rемонт меOлtв l домашнього начиння 20%
95.25 rеМОнт годинникiв i ювелiпних випобiп 20%
95.29 rемонт lнших побутових виробiв i

предметiв особистого вжитку
20%

9б tl&дання iнших iндивiдчальних пос-пчг
9б.0 падання iнших iндивiдуальних послуг
96.0l ПРаНня та хiмiчне чищеrня текстильн:ах i-

хутряних виробiв
20%

2о%
96.02

96.03 Uрганlзування поховань i надання сумiжних
послуг

20%

96.04 лlяльнlсть lз забезпечення фiзичного
комфорту

20%
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96.09 Надання iнших iндивiду€шьних послуг, н. в.
i. у.

20%

т ДIЯЛЬНIСТЬ ДОМАШНIХ
ГОСПОДАРСТВ

97 лlяльнiсть домашнiх господарств як
роботодавцiв для домашньо[ ппис.пчги

97.0 лlяльнiсть домашнiх господарств як
роботолаВцiв для домашньо'i ппис_пчгLf

97.00

98

лlяльнlсть домашнiх господарств як
роботодавцiв для д9цашньоi прислуги 20%
щiяльнiсть домашнiх господарств як
виробникiв ToBapiB та послуг для
власного споживання

98.1 Щiяльнiсть домашнi*@
виробникiв ToBapiB для власного
споживання

98.1 0 liяльнiсть домашнiх господарств як
виробникiв ToBapiB для власного
споживання 20%

98.2 liяльнiсть домашнiх господарств як
виробникiв послуг для власного
споживання

20%

98.20

оваМiський г
I

W Iлля ДIКОВ




