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Злата Лагутіна: понад 12 мільярдів гривень надійшло до бюджету  

м. Києва протягом січня-квітня 2021 року  
 

«До бюджету м. Києва,   у  січні – квітні  2021  року,  платниками 

податків столиці сплачено 12  мільярдів 452 мільйони  гривень податків, 

зборів та обов'язкових платежів. Надходження перевищили відповідний 

показник минулого року на 28 % або на 2 мільярди 731 мільйон гривень», – 

розповіла начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.  

За   її   словами,   основними  джерелами   формування   місцевого 

бюджету у січні – квітні 2021 року є:  

- податок на доходи фізичних осіб – 6 мільярдів 25 мільйонів гривень, 

що більше на 25 % або на 1 мільярд 206 мільйонів гривень ніж за січень – 

квітень минулого року;  

- єдиний податок – 3 мільярди 297 мільйонів гривень, що більше на  

24 % або на 638 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом  

2020 року;  

- податок на прибуток підприємств – 550 мільйонів гривень, що 

перевищує показник минулого року на 1 % або на 7 мільйонів гривень;  

- земельний податок та орендна плата – 1 мільярд 491  мільйон гривень, 

що  більше  на 47 % або на 478 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року;  

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  

657 мільйонів гривень, що більше на 64 % або на 256 мільйонів гривень ніж 

за січень – квітень 2020 року;  

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 253 мільйони гривень, що більше на 65 % або 

на 99 мільйонів гривень ніж за аналогічний період минулого року.  

За січень-квітень 2021 року надійшло 17 мільярдів 233 мільйони 

гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що на 17 % або на 2 мільярди 562 мільйони гривень більше ніж 

у відповідному періоді 2020 року.   

Як зауважила Злата Лагутіна, таких результатів вдалося досягти, 

переважно, завдяки сумлінному ставленню платників до виконання обов’язку 

зі сплати податків. 
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