Проект
НАКАЗ
Про затвердження Критеріїв оцінки
ступеня ризиків, достатніх для зупинення
реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та
Переліку документів, достатніх для
прийняття рішення про реєстрацію
податкової накладної/розрахунку
коригування
Відповідно до пункту 74.2 статті 74 та підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201
Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних, що додається.
2. Затвердити Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних, що додається.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2017 року, з 01 квітня 2017 року діє
тестовий режим.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
__ ______ _____ року № ___

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

І. Загальні положення
1. Критерії оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі –
Критерії) розроблено відповідно пункту 74.2 статті 74 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ).
2. Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію такої
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі – ЄРПН), розроблено відповідно підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті
201 ПКУ.
3. У Критеріях терміни вживаються у такому значенні:
нереальна господарська операція – документально оформлена платником
податків операція з постачання товару / послуги (коригування його обсягу) за наявності
податкової інформації про неможливість здійснення (фактичне нездійснення) такої
операції або про недостовірність даних щодо її здійснення;
ризик – ймовірність складання платником податків податкової накладної /
розрахунку коригування за нереальною господарською операцією усупереч підпункту
«а»/«б» пункту 185.1 статті 185, підпункту «а»/«б» пункту 187.1 статті 187, абзацам
першим пунктів 201.1, 201.7 і 201.10 статті 201 ПКУ або з порушенням норм
податкового законодавства;
критерій оцінки ступеня ризику, достатній для зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (далі – критерій оцінки ступеня ризику) –
визначена

ознака

ризику,

відповідність

якій

з’ясовується

за

результатами

автоматизованого аналізу даних про платника податків, його діяльність та операцію, за
якою ним складено податкову накладну / розрахунок коригування, що є достатньою
підставою (самостійно або у сукупності) для зупинення реєстрації податкової накладної
/ розрахунку коригування в ЄРПН;
контроль відповідності реалізованих товарів придбаним (далі – контроль) –
перевірка податкових накладних/розрахунків коригування, що платник має намір
зареєструвати в ЄРПН на відповідність наявності такого товару як придбаного або
матеріально - технічних та технологічних можливостей для його створення;
таблиця придбання (отримання) та виробництва товарів/послуг (далі – таблиця
платника податків) – загальна інформація платника податків про номенклатуру
товарів/послуг, що на постійній основі придбаваються в процесі господарської
діяльності та виробляються ним (додаток 1).
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених ПКУ та Митним кодексом
України.

ІІ. Об’єкт контролю
1. Об’єктом контролю є операція з поставки товарів (робіт, послуг), наслідком
якої стало подання податкової накладної/розрахунку коригування, які реєструються в
ЄРПН.
2. Контроль здійснюється у випадку, окрім:
податкова накладна що реєструється платником в ЄРПН реєструється на покупця
– особу не зареєстровану платником податку;
податкова накладна що реєструється платником до ЄРПН складена за операцією
з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за ставкою визначеною у підпункті
“б” пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України;
сума податку на додану вартість зазначена в зареєстрованих платником податків
в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування у поточному місяці з
урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування становить менше
50 тисяч гривень та керівник такого платника є особою, що займає аналогічну посаду
менше ніж у чотирьох платників податків;
загальна сума сплачених у 2016 році на позабюджетні рахунки до фондів
соціального та пенсійного страхування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування та до зведеного бюджету податків та зборів, окрім
суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товару на митну територію
України, платником, яким подано податкову накладну/розрахунок коригування для
реєстрації в ЄРПН, становить більше 5 мільйонів гривень (використовується з
01.07.2017 по 01.01.2018);
відношення суми сплачених на позабюджетні рахунки до фондів соціального та
пенсійного страхування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та до зведеного бюджету податків та зборів, окрім суми податку
на додану вартість, сплаченої при ввезенні товару на митну територію України,
платником, яким подано податкову накладну/розрахунок коригування за останні 12
місяців, до обсягу постачання, зазначеного в зареєстрованих платником в ЄРПН
податкових накладних за останні 12 місяців, становить більше 0,08 та сума податку на
додану вартість, зазначена платником податку в зареєстрованих в ЄРПН податкових
накладних у поточному місяці з урахуваннях поданої податкової накладної/розрахунку
коригування, не перевищує найбільшу місячну суму податку на додану вартість у
податкових накладних, зареєстрованих платником в ЄРПН за останні 12 місяців,
помножену на 1,3.
3. Визначений об’єкт контролю перевіряється на відповідність критеріям оцінки
ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в ЄРПН.

ІІІ. Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
1.

Критеріями,

достатніми

для

зупинення

реєстрації

податкової

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, є:
відношення середньомісячної суми сплачених на позабюджетні рахунки до
фондів

соціального

та

пенсійного

страхування

сум

єдиного

внеску

на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до зведеного бюджету
податків та зборів, окрім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні
товару на митну територію України, платником, яким подано податкову накладну, за
останні 12 місяців до обсягу постачання зазначеного в зареєстрованих платником
податків в ЄРПН податкових накладних у поточному місяці з урахуванням поданої

податкової накладної, у випадках коли є факти невідповідності кількості/обсягів або
відсутності придбання товару/отримання послуги при фактичній реалізації такого
товару/послуги (з урахуванням наявних показників таблиці платника податків) та
переважання в податковому кредиті кодів УКТ ЗЕД товарів, зазначених у додатку 2
(більше 20 відс.), становить менше 0,2;
відсутність документів1, які засвідчують право суб’єкта господарювання на
провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на здійснення
відповідної діяльності, які відповідно до законодавства передбачені для виробництва
або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначено у податковій
накладній/розрахунку коригування. Здійснюється перевірка відповідності кодів УКТ
ЗЕД/кодів послуг, визначених у податковій накладній, яка реєструється в ЄРПН
визначеним кодам УКТ ЗЕД/кодам послуг, за якими обов’язково має бути наявність у
платника дозвільних документів, ліцензій на здійснення відповідної діяльності (за
реквізитами документів дозвільного характеру з урахуванням терміну їх дії);
посадову особу платника податків – юридичної особи чи платника податків –
фізичну особу визнано судом винним у скоєнні злочину, передбаченого статтями 205
або 209 Кримінального кодексу України, якщо судимість за цей злочин не було
погашено або знято;
відношення сум податку на додану вартість вказаних в зареєстрованих
платником податків в ЄРПН розрахунках коригування для покупців – не платників
податку у поточному місяці з урахуванням поданого розрахунку коригування до суми
податку на додану вартість сплаченого до зведеного бюджету, окрім суми податку на
додану вартість, сплаченої при ввезенні товару на митну територію України, у місяці, за
який надано такі розрахунки коригування, більше 0.2.

IV. Таблиця платника податків
1. Платник податків має право після зупинення реєстрації податкової накладної
в ЄРПН подати до контролюючого органу за основним місцем обліку таблицю платника
за визначеною формою (додаток

1), яка містить інформацію про коди згідно з

Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) та коди згідно з УКТ
- враховуються документи дозвільного характеру – відомості, про які надані ДФС уповноваженими на це
органами; ліцензії, видані органами ліцензування
1

ЗЕД або Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) і найменування
товарів/послуг, що на постійній основі придбаваються (отримуються) та виробляються
ним (додаток 3).
2. У разі невідповідності податкової накладної вимогам абзацу другого пункту 1
розділу ІІІ Критеріїв, відповідні дані такої податкової накладної/розрахунку
коригування співставляються з даними, які зазначені в таблиці платника податків.
3. У разі відповідності даних, які зазначені в податковій накладній/розрахунку
коригування, яка реєструється в ЄРПН, даним таблиці платника податків, то така
податкова накладна/розрахунок коригування підлягає реєстрації.
4. У разі встановлення невідповідності даних, які зазначені в податковій
накладній/розрахунку коригування, яка реєструється в ЄРПН, даним таблиці платника
податків,

то

зупиняється.

реєстрація

такої

податкової

накладної/розрахунку

коригування

Додаток 1
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатні для зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (п.3 розділу I)

Таблиця платника податків
Код згідно з КВЕД
ДК 009:2010

Придбання (отримання)
товарів/послуг
Код згідно з
УКТ ЗЕД /
Найменування
ДК 016 – 2010

Керівник платника податків

_______________

Виробництво
товарів/послуг
Код згідно з
УКТ ЗЕД /
Найменування
ДК 016 – 2010

ПІБ

Додаток 2
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатні для зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (п.1 розділу IІІ)

Таблиця
потенційно замінних/підмінних товарів (код УКТ ЗЕД) під час господарських операцій

Код УКТЗЕД

Назва товару

0103
0203

Свині, живі:
Свинина, свіжа, охолоджена або морожена:
М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції
0105, свіжі, охолоджені або морожені:
Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб
товарної позиції 0304:
Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або
морожене:
Риба, сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного
копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування:
Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин:
Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти:
Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені:
Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені:
Цитрусові, свіжі або сушені:
Виноград, свіжий або сушений:
Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова
шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будьякій пропорції:
Кукурудза:
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені:
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене:
Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або
нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів,
масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх
фракцій товарної позиції 1516:
Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших
риб:
Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза,
у твердому стані:
Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та
фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів без додання ароматичних
добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з
натуральним медом; карамелізовані цукор і патока:
Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту
какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у
фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та
аналогічні продукти:

0207
0302
0304
0305
0401
0405
0407
0803
0805
0806
0901
1005
1201
1206
1512
1517
1604
1701

1702

1905

2101
2105
2201
2203
2208
2304
2305
2306
2402
2523

2707
2709
2710
2711
3102
3103
3104
3105

3209

3214

3808

3916

Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського
чаю і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате, або
парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і
екстракти, есенції та їх концентрати:
Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао:
Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання
цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та
сніг:
Пиво із солоду (солодове):
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80
об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт:
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення
соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення
арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування
рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або
2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані:
Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з
тютюном або його замінниками:
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий,
сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або
незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:
Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних
смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за
масою неароматичні:
Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):
Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів),
крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або
більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід
(мінералів), причому ці нафтопродукти є основними
Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:
Добрива мінеральні або хімічні, азотні:
Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні:
Добрива мінеральні або хімічні, калійні:
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних
елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива;товари цієї групи у
таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш
як 10 кг:
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних
полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані
або розчинені у водному середовищі:
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для
ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт;
невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін
будівель, підлоги, стелі тощо:
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають
проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби
та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної
торгівлі або як препарати, або у вигляді готов
Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм
(мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або
необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з
полімерних матеріалів:
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6309
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8415

8471

Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для
ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів,
біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї,
кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, су
Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою (OSB) або
аналогічні плити (наприклад вафельні плити) з деревини або з інших
здерев’янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або
іншими органічними зв’язувальними речовинами:
Папір та картон, гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими
зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані, у рулонах
або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803:
Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та
фотографії:
Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин:
Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу
тварин:
Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу
Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з
поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з
поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, змішані
головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами,
з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, змішані
головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами,
з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
Інші тканини бавовняні:
Одяг та інші вироби, що використовувалися:
Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси:
Дріт з вуглецевої сталі:
Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного чавуну:
Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім
чавунного литва):
Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або з’єднані аналогічним
способом) круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад
406,4 мм з чорних металів:
Інші труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з відкритим швом чи
зварні, клепані або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:
Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій
товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота
шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері,
вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони,
Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних
металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон,
віконниць, у кузовах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз,
ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштей
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять
вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і
вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не
регулюється окремо:
Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або
оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії
інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної
інформації, в іншому місці не зазначені:
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Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів,
котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи
редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:
Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж
зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі
або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи
апаратуру для комунікації в мережі дротового або без-др
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені
головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних
засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські
автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 87018705:
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705:
Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або
навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у
портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;
тягачі, що використовуються на залізничних платформах
Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні
іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі
зменшеного розміру ("у масштабі") та аналогічні моделі для розваг, діючі
чи недіючі; головоломки різні:
Гігієнічні прокладки (підкладки) і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та
аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу:

Додаток 3
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатні для зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних (п.1 розділу IV)

Таблиця
КВЕД виробників
№
_10
_10.1
_10.11
_10.12
_10.13
_10.32
_10.4
_10.41
_10.42
_10.5
_10.51
_10.52
_10.6
_10.61
_10.62
_10.7
_10.71
_10.72
_10.73
_10.8
_10.81
_10.82
_10.83
_10.84
_10.85
_10.86
_10.89
_10.91
_10.92
_11.0
_11.02
_11.03
_11.04
_11.05
_11.06
_11.07
_12.0
_12.00
_13

Назва
Виробництво харчових продуктiв
Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв
Виробництво м'яса
Виробництво м'яса свiйської птицi
Виробництво м'ясних продуктiв
Виробництво фруктових i овочевих сокiв
Виробництво олiї та тваринних жирiв
Виробництво олiї та тваринних жирiв
Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв
Виробництво молочних продуктiв
Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Виробництво морозива
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалiв та крохмальних
продуктiв
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
Виробництво крохмалiв та крохмальних продуктiв
Виробництво хлiба, хлiбобулочних i борошняних виробiв
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i
тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв
Виробництво iнших харчових продуктiв
Виробництво цукру
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв
Виробництво чаю та кави
Виробництво прянощiв i приправ
Виробництво готової їжi та страв
Виробництво дитячого харчування та дiєтичних харчових продуктiв
Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у.
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво напоїв
Виробництво виноградних вин
Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин
Виробництво iнших недистильованих напоїв iз зброджуваних продуктiв
Виробництво пива
Виробництво солоду
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у
пляшки
Виробництво тютюнових виробiв
Виробництво тютюнових виробiв
Текстильне виробництво

_13.20
_13.9
_13.91
_13.92
_13.93
_13.94
_13.95
_13.96
_13.99
_14
_14.1
_14.11
_14.12
_14.13
_14.14
_14.19
_14.3
_14.31
_14.39
14.40.0
_15
15
15.1
15.11
15.11.0

Ткацьке виробництво
Виробництво iнших текстильних виробiв
Виробництво трикотажного полотна
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво килимiв i килимових виробiв
Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток
Виробництво нетканих текстильних матерiалiв та виробiв iз них, крiм одягу
Виробництво iнших текстильних виробiв технiчного та промислового призначення
Виробництво iнших текстильних виробiв, н.в.i.у.
Виробництво одягу
Виробництво одягу, крiм хутряного
Виробництво одягу зi шкiри
Виробництво робочого одягу
Виробництво iншого верхнього одягу
Виробництво спiднього одягу
Виробництво iншого одягу й аксесуарiв
Виробництво трикотажного та в'язаного одягу
Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв
Виробництво iншого трикотажного та в'язаного одягу
Добування та виробництво солi
Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Виробництво харчових продуктiв, напоїв
Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв
Виробництво м'яса
Виробництво м'яса

_15.12

Виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

15.12.0
15.13
15.13.0
_15.2
15.2
_15.20
15.20
15.20.0
15.32
15.32.0

Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв
Виробництво м'ясних продуктiв
Виробництво м'ясних продуктiв
Виробництво взуття
Виробництво рибних продуктiв
Виробництво взуття
Виробництво рибних продуктiв
Виробництво рибних продуктiв
Виробництво фруктових та овочевих сокiв
Виробництво фруктових та овочевих сокiв
ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВIВ (КРIМ КАРТОПЛI), ВКЛЮЧАЮЧИ М'ЯСО-РОСЛИННI ТА
САЛО-БОБОВI
Виробництво олiї та тваринних жирiв
Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв
Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв
Виробництво рафiнованих олiї та жирiв
Виробництво маргарину та аналогiчних харчових жирiв
Виробництво молочних продуктiв та морозива
Перероблення молока та виробництво сиру
Перероблення молока та виробництво сиру
Виробництво морозива
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалю та крохмальних
продуктiв
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
Виробництво борошна
Виробництво круп
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв
Виробництво готових кормiв для тварин
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах

15.33.2
15.4
15.41
15.41.0
15.42.0
15.43.0
15.5
15.51
15.51.0
15.52.0
15.6
15.61
15.61.0
15.61.1
15.61.2
15.62.0
15.7
15.71.0

15.72
15.72.0
15.8
15.81
15.81.0
15.82
15.82.0
15.83
15.83.0
15.84.0
15.85
15.85.0
15.86.0
15.86.2
15.87.0
15.88
15.88.0
15.88.1
15.88.2
15.89
15.89.0
15.89.1
15.89.2
15.89.9
15.9
15.91
15.91.0
15.92
15.92.0
15.93
15.93.0
15.94.0
15.95.0
15.96.0
15.97.0
15.98
15.98.0
16
16.00
16.00.0
_16.10
_16.21
_16.22
_16.23
_16.24
_16.29
_17
17
_17.11
_17.12
17.16.0
17.2
_17.21
17.21
17.21.0

Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво iнших харчових продуктiв
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво цукру
Виробництво цукру
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво чаю та кави
Виробництво кави
Виробництво прянощiв та приправ
Виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв
Виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв
Виробництво продуктiв дитячого харчування
Виробництво дiєтичних i гомогенiзованих продуктiв
Виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань
Виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань
Виробництво харчових концентратiв (дегiдратiв)
Виробництво дрiжджiв
Виробництво решти харчових продуктiв
Виробництво напоїв
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
Виробництво етилового спирту iз зброджуваних продуктiв
Виробництво етилового спирту iз зброджуваних продуктiв
Виробництво виноградних вин
Виробництво виноградних вин
Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин
Виробництво iнших напоїв iз зброджуваних продуктiв
Виробництво пива
Виробництво солоду
Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв
Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв
Виробництво тютюнових виробiв
Виробництво тютюнових виробiв
Виробництво тютюнових виробiв
Лiсопильне та стругальне виробництво
Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону
Виробництво щитового паркету
Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв
Виробництво дерев'яної тари
Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та рослинних
матерiалiв для плетiння
Виробництво паперу та паперових виробiв
Текстильне виробництво
Виробництво паперової маси
Виробництво паперу та картону
Виробництво швацьких ниток
Ткацьке виробництво
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
Виробництво бавовняних тканин
Виробництво бавовняних тканин

_17.22

Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

17.22.0
_17.23
17.23
17.23.0
_17.24
17.24.0
17.25.0
17.25.1
17.25.9
_17.29
17.4
17.40
17.40.0
17.40.1
17.51.0
17.51.1
17.52
17.52.0
17.53.0
17.54
17.54.0
17.54.2

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядiння
Виробництво паперових канцелярських виробiв
Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядiння
Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядiння
Виробництво шпалер
Виробництво шовкових тканин
Виробництво iнших текстильних тканин
Виробництво лляних тканин
Виробництво тканин з iнших матерiалiв
Виробництво iнших виробiв з паперу та картону
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво виробiв з текстилю
Виробництво килимiв та килимових виробiв
Виробництво килимiв та килимових покриттiв
Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток
Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток
Виробництво нетканих текстильних матерiалiв та виробiв з них
Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших групувань
Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших групувань
Виробництво вузьких тканин та iншої текстильної галантереї

17.54.3

Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших угрупувань спецiалiзованими
пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення

17.54.9
17.60.0
17.7
17.71.0
17.72
17.72.0
17.72.1
17.72.2
18
18.1
18.10
18.10.0
18.10.1
18.2
18.21
18.21.0
18.22
18.22.0
18.22.1
18.22.2
18.23
18.23.0
18.23.1
18.23.2
18.24
18.24.0
18.3

Виробництво iнших текстильних виробiв
Виробництво трикотажного полотна
Виробництво трикотажних виробiв
Виробництво трикотажних панчiшно-шкарпеткових виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво пуловерiв та подiбних виробiв
Виробництво трикотажних виробiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
Виробництво одягу зi шкiри
Виробництво одягу зi шкiри
Виробництво одягу зi шкiри
Виробництво одягу з шкiри
Виробництво одягу з текстилю
Виробництво робочого одягу
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво верхнього одягу спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво спiднього одягу
Виробництво спiднього одягу
Виробництво спiднього одягу
Виробництво спiднього одягу спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
Виробництво хутра та виробiв з хутра

18.30
18.30.0
18.30.2
19
19.1
_19.10
19.10.0
_19.20
19.20
19.20.0
19.20.1

Виробництво хутра та виробiв з хутра
Виробництво хутра та виробiв з хутра
Виробництво виробiв з хутра
Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Виробництво шкiри
Виробництво коксу та коксопродуктiв
Виробництво шкiри
Виробництво продуктiв нафтоперероблення
Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Виробництво шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв

19.20.2

Виробництво шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв спецiалiзованими пiдприємствами за
iндивiдуальними замовленнями населення

19.3
19.30
19.30.0
19.30.1

20
20.1
20.10
20.10.0
_20.11
_20.12
_20.13
_20.14
_20.15
_20.16
_20.17
_20.2
_20.20
20.20
20.20.0
_20.3
20.3
_20.30
20.30
20.30.0
20.40.0
_20.41
_20.42
_20.5

Виробництво взуття
Виробництво взуття
Виробництво взуття
Виробництво взуття
Виробництво взуття спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями
населення
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Виробництво промислових газiв
Виробництво барвникiв i пiгментiв
Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
Виробництво iнших основних органiчних хiмiчних речовин
Виробництво добрив i азотних сполук
Виробництво пластмас у первинних формах
Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах
Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї
Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик
Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик
Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виробництво дерев'яної тари
Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування
Виробництво парфумних i косметичних засобiв
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї

20.5

Виробництво iнших виробiв з деревини та корка, соломки i матерiалiв для плетiння

_20.51
20.51
20.51.0
_20.52
20.52
20.52.0
_20.53
_20.59
_20.60
21
21.1

Виробництво вибухових речовин
Виробництво iнших виробiв з деревини
Виробництво iнших виробiв з деревини
Виробництво клеїв
Виробництво виробiв з корка, соломки та матерiалiв для плетiння
Виробництво виробiв з корка, соломки та матерiалiв для плетiння
Виробництво ефiрних олiй
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.
Виробництво штучних i синтетичних волокон
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробiв з них
Виробництво паперової маси, паперу та картону

19.30.2

_21.10
21.11.0
21.12
21.12.0
21.2
_21.20
21.21
21.21.0

Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
Виробництво паперової маси
Виробництво паперу та картону
Виробництво паперу та картону
Виробництво виробiв з паперу та картону
Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
Виробництво |офрованого картону, паперової та картонної тари
Виробництво |офрованого картону, паперової та картонної тари

21.22.0

Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

21.23.0
21.24.0
21.25.0
_22
_22.1

Виробництво паперових канцелярських виробiв
Виробництво шпалер
Виробництво iнших виробiв з паперу та картону
Виробництво гумових i пластмасових виробiв
Виробництво гумових виробiв

_22.11

Виробництво гумових шин, покришок i камер; вiдновлення протектора гумових шин i покришок

_22.19
_22.2
_22.21
_22.22
_22.23
_22.29
_23.1
23.10.0
_23.11
_23.13
_23.14
_23.19
23.2
_23.20
23.20
23.20.0
23.30.0
_23.31
_23.32
_23.41
_23.42
_23.43
_23.44
_23.49
_23.51
_23.52
_23.63
_23.64
_23.69
_23.9
_23.91
_23.99
24
24.1
_24.10
24.11
24.11.0
24.12.0
24.13.0
24.14

Виробництво iнших гумових виробiв
Виробництво пластмасових виробiв
Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас
Виробництво тари з пластмас
Виробництво будiвельних виробiв iз пластмас
Виробництво iнших виробiв iз пластмас
Виробництво скла та виробiв зi скла
Виробництво коксу
Виробництво листового скла
Виробництво порожнистого скла
Виробництво скловолокна
Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних
Виробництво продуктiв нафтоперероблення
Виробництво вогнетривких виробiв
Виробництво продуктiв нафтоперероблення
Виробництво продуктiв нафтоперероблення
Виробництво ядерних матерiалiв
Виробництво керамiчних плиток i плит
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини
Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв
Виробництво керамiчних санiтарно-технiчних виробiв
Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйної арматури
Виробництво iнших керамiчних виробiв технiчного призначення
Виробництво iнших керамiчних виробiв
Виробництво цементу
Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання
Виробництво сухих будiвельних сумiшей
Виробництво iнших виробiв iз бетону, гiпсу та цементу
Виробництво абразивних виробiв i неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.
Виробництво абразивних виробiв
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.
Хiмiчне виробництво
Виробництво основної хiмiчної продукцiї
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
Виробництво промислових газiв
Виробництво промислових газiв
Виробництво барвникiв та пiгментiв
Виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї
Виробництво iншої основної органiчної хiмiчної продукцiї

24.14.0
24.15.0
24.16
24.16.0
24.17.0
_24.20
24.20
24.20.0
24.3
24.30
24.30.0
24.4
_24.41
24.41.0
_24.42
24.42
24.42.0
_24.43
_24.44
_24.45
_24.46
24.51
24.51.0
24.52
24.52.0
24.6
24.61.0
24.62.0
24.63.0
24.64.0
24.65.0
24.66
24.66.0
24.70
24.70.0
_25
25
_25.1
25.1
_25.11
25.11.0
_25.12
25.13
25.13.0
_25.2
25.2
_25.21
25.21.0
25.22
25.22.0
25.23
25.23.0
25.24
25.24.0
_25.29
_25.3
_25.30

Виробництво iншої основної органiчної хiмiчної продукцiї
Виробництво добрив та азотних сполук
Виробництво пластмас у первинних формах
Виробництво пластмас у первинних формах
Виробництво синтетичного каучуку
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi
Виробництво агрохiмiчної продукцiї
Виробництво агрохiмiчної продукцiї
Виробництво лакiв та фарб
Виробництво лакiв та фарб
Виробництво лакiв та фарб
Фармацевтичне виробництво
Виробництво дорогоцiнних металiв
Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
Виробництво алюмiнiю
Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
Виробництво свинцю, цинку й олова
Виробництво мiдi
Виробництво iнших кольорових металiв
Виробництво ядерних матерiалiв
Виробництво мила та миючих засобiв, засобiв для чищення та полiрування
Виробництво мила та миючих засобiв, засобiв для чищення та полiрування
Виробництво парфумерних та косметичних засобiв
Виробництво парфумерних та косметичних засобiв
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї
Виробництво вибухових речовин
Виробництво клею та желатину
Виробництво ефiрних олiй
Виробництво фотоматерiалiв
Виробництво електронних носiїв даних
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї для промислових цiлей
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї для промислових цiлей
Виробництво штучних та синтетичних волокон
Виробництво штучних та синтетичних волокон
Виробництво готових металевих виробiв, крiм машин i устатковання
Виробництво гумових та пластмасових виробiв
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i виробiв
Виробництво гумових виробiв
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
Виробництво гумових шин, покришок та камер
Виробництво металевих дверей i вiкон
Виробництво iнших гумових виробiв
Виробництво iнших гумових виробiв
Виробництво металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв
Виробництво пластмасових виробiв
Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення
Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас
Виробництво тари з пластмас
Виробництво тари з пластмас
Виробництво будiвельних виробiв з пластмас
Виробництво будiвельних виробiв з пластмас
Виробництво iнших виробiв з пластмас
Виробництво iнших виробiв з пластмас
Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв
Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення
Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

_25.40
_25.71
_25.72
_25.73
_25.91
_25.92
_25.93
_25.94
_25.99
_26
26
_26.1
26.1
_26.11
26.11.0
_26.12
26.13.0
26.14.0
26.15.0
26.2
_26.20
26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24.0

Виробництво зброї та боєприпасiв
Виробництво столових приборiв
Виробництво замкiв i дверних петель
Виробництво iнструментiв
Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв
Виробництво легких металевих паковань
Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин
Виробництво крiпильних i 'винтонарiзних виробiв
Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у.
Виробництво комп'ютерiв, електронної та оптичної продукцiї
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
Виробництво електронних компонентiв i плат
Виробництво скла та виробiв зi скла
Виробництво електронних компонентiв
Виробництво листового скла
Виробництво змонтованих електронних плат
Виробництво ємностей зi скла
Виробництво скловолокна
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв
Виробництво керамiчних виробiв не для будiвництва
Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв
Виробництво керамiчних санiтарно-технiчних виробiв
Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйної арматури
Виробництво iнших технiчних керамiчних виробiв

26.25.0

Виробництво iнших керамiчних виробiв не для будiвництва, не вiднесених до iнших групувань

26.26.0
26.3
_26.30
26.30.0

26.5

Виробництво вогнетривких керамiчних виробiв
Виробництво керамiчних плиток та плит
Виробництво обладнання зв'язку
Виробництво керамiчних плиток та плит
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та
вiдтворювання звуку й зображення
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та
вiдтворювання звуку й зображення
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини
Виробництво формованої i обпаленої глиняної цегли та блокiв
Виробництво iнших будiвельних виробiв з глини
Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї; виробництво
годинникiв
Виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей

_26.51

Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї

26.51
26.51.0
_26.52
26.52.0
26.53.0
26.6

Виробництво цементу
Виробництво цементу
Виробництво годинникiв
Виробництво вапна
Виробництво гiпсових сумiшей
Виробництво виробiв з бетону, гiпсу та цементу

_26.60

Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

26.61
26.61.0
26.61.1
26.61.9

Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв
Виробництво iнших будiвельних виробiв з бетону

_26.4
26.4
_26.40
26.40
26.40.0
26.40.1
26.40.9
_26.5

26.62
26.62.0
26.63
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66
26.66.0
_26.70
26.8
_26.80
26.81
26.81.0

Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво готових для використання бетонних сумiшей
Виробництво готових для використання бетонних сумiшей
Виробництво сухих будiвельних сумiшей
Виробництво виробiв з азбестоцементу та волокнистого цементу
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Виробництво оптичних приладiв i фотографiчного устатковання
Виробництво рiзної неметалевої мiнеральної продукцiї
Виробництво магнiтних i оптичних носiїв даних
Виробництво абразивних виробiв
Виробництво абразивних виробiв

26.82

Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань

26.82.0

Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань

_27
27

27.1
27.10
27.10.0
_27.11
_27.12
27.2
_27.20
27.21.0
27.22
27.22.0
_27.31
_27.32
_27.33
27.34.0

Виробництво електричного устатковання
Металургiйне виробництво
Виробництво електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв, електророзподiльчої та контрольної
апаратури
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
Виробництво труб
Виробництво батарей i акумуляторiв
Виробництво труб та фiтингiв для труб з чавуну
Виробництво труб та фiтингiв для труб зi сталi
Виробництво труб та фiтингiв для труб зi сталi
Виробництво волоконно-оптичних кабелiв
Виробництво iнших видiв електронних i електричних проводiв та кабелiв
Виробництво електромонтажних пристроїв
Виробництво дроту

27.35.0

Виробництво феросплавiв та iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших угруповань

_27.4
27.4
_27.40
27.41.0
27.42.0
27.43
27.43.0
27.44.0
27.45.0
27.45.1
27.45.9
_27.5
_27.51
_27.52
_27.9
_27.90
_28
28
_28.1
28.1

Виробництво електричного освiтлювального устатковання
Виробництво кольорових металiв
Виробництво електричного освiтлювального устатковання
Виробництво дорогоцiнних металiв
Виробництво алюмiнiю
Виробництво свинцю, цинку та олова
Виробництво свинцю, цинку та олова
Виробництво мiдi
Виробництво iнших кольорових металiв
Виробництво хрому, марганцю, нiкелю тощо
Виробництво iнших кольорових металiв та окремих виробiв з них
Виробництво побутових приладiв
Виробництво електричних побутових приладiв
Виробництво неелектричних побутових приладiв
Виробництво iншого електричного устатковання
Виробництво iншого електричного устатковання
Виробництво машин i устатковання, н.в.i.у.
Виробництво готових металевих виробiв
Виробництво машин i устатковання загального призначення
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй та виробiв

_27.1

_28.11

Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

28.11
28.11.0
_28.12
28.12
28.12.0
_28.13
_28.14

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
Виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виробництво iнших помп i компресорiв
Виробництво iнших кранiв i клапанiв

_28.15

Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач i приводiв

_28.2
28.2
_28.21
28.21
28.21.0
_28.22
28.22.0

Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення
Виробництво металевих резервуарiв, радiаторiв та котлiв центрального опалення
Виробництво духових шаф, печей i пiчних пальникiв
Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв
Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв
Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання
Виробництво радiаторiв та котлiв центрального опалення

_28.23

Виробництво офiсних машин i устатковання, крiм комп'ютерiв i периферiйного устатковання

_28.24
_28.25
_28.29
_28.30
28.30
28.30.0
_28.4
_28.41
_28.49
28.6
28.61.0
28.62
28.62.0
28.63.0
28.7
28.71.0
28.72.0
28.73
28.73.0
28.74
28.74.0
_28.91
_28.92

Виробництво ручних електромеханiчних i пневматичних iнструментiв
Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання
Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н.в.i.у.
Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства
Виробництво парових котлiв
Виробництво парових котлiв
Виробництво металообробних машин i верстатiв
Виробництво металообробних машин
Виробництво iнших верстатiв
Виробництво ножових виробiв, iнструменту та залiзних виробiв
Виробництво ножових виробiв
Виробництво iнструментiв
Виробництво iнструментiв
Виробництво замкiв
Виробництво iнших готових металевих виробiв
Виробництво бочок та аналогiчних металевих ємностей
Виробництво паковань з легких металiв
Виробництво виробiв з дроту
Виробництво виробiв з дроту
Виробництво крiпильних засобiв, ланцюгiв i пружин
Виробництво крiпильних засобiв, ланцюгiв i пружин
Виробництво машин i устатковання для металургiї
Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
Виробництво машин i устатковання для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення
тютюну
Виробництво машин i устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних
виробiв
Виробництво машин i устатковання для виготовлення паперу та картону
Виробництво машин i устатковання для виготовлення пластмас i гуми
Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.
Виробництво автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв
Виробництво машин та устатковання
Виробництво механiчного устатковання
Виробництво автотранспортних засобiв
Виробництво двигунiв та турбiн
Виробництво двигунiв та турбiн
Виробництво турбiн та запчастин до них

_28.93
_28.94
_28.95
_28.96
_28.99
_29
29
29.1
_29.10
29.11
29.11.1
29.11.2

29.12
29.12.1
29.13
29.13.0

Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Виробництво кранiв i клапанiв
Виробництво кранiв i клапанiв

29.14

Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач та приводiв

29.14.0

Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач та приводiв

29.14.1

Виробництво шарикопiдшипникiв i роликових пiдшипникiв та їхнiх запчастин

29.14.2

Виробництво механiчних передач загального машино-будiвельного призначення

29.2
_29.20
29.21.0
29.22.1
29.23
29.23.0
29.24
29.24.1
29.24.2
29.3

Виробництво машин та устатковання загального призначення
Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв
Виробництво печей та пiчних пальникiв
Виробництва пiдiймально-транспортного устатковання
Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання
Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання
Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення
Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення
Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення
Виробництво машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства

_29.31

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобiв

29.31
29.31.0
_29.32

Виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства
Виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства
Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв

29.32

Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства

29.32.1

Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства

29.32.2

Виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва

29.32.3

Виробництво (без ремонту) машин для лiсiвництва

29.32.9

Виробництво (спецiалiзоване) iнших машин для сiльського господарства

29.4
29.40
29.40.1
29.40.2

Виробництво верстатiв
Виробництво верстатiв
Виробництво (без ремонту) металорiзальних верстатiв
Виробництво (без ремонту) деревообробних верстатiв

29.40.3

Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового обладнання; волочильних верстатiв

29.40.4

Виробництво технологiчної оснастки для верстатiв

29.40.6

Виробництво ручних iнструментiв з ручним двигуном або пневматичним приводом

29.40.7
29.40.8

Виробництво iнших верстатiв (для оброблення каменю, включаючи машини для подрiбнення та
шлiфування каменю)
виробництво машин для механiчного оброблення iнших матерiалiв (твердої гуми, твердих
пластмас, холодного оброблення скла тощо)

29.41.0

Виробництво портативних електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв

29.42
29.42.0
29.43.1
29.5
29.51.1
29.52

Виробництво верстатiв для оброблення металу
Виробництво верстатiв для оброблення металу
Виробництво iнших верстатiв
Виробництво iнших машин та устатковання спецiального призначення
Виробництво машин та устатковання для металургiї
Виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва

29.52.1
29.52.2
29.53.1

29.55
29.55.1

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва
Виробництво (без ремонту) будiвельних машин i обладнання
Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв
Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних
виробiв
Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних
виробiв
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону

29.56

Виробництво машин та устатковання спецiального призначення, не вiднесених до iнших групувань

29.56.1

Виробництво машин та устатковання спецiального призначення, не вiднесених до iнших групувань

29.56.2

Виробництво машин для полiграфiчної промисловостi

29.56.3

Виробництво машин для промисловостi будiвельних матерiалiв i скляної промисловостi

29.56.4
29.60.0
29.71.0
29.72.0
30
30.0
30.01
30.01.1

_30.20
_30.30
_30.40
_30.91
_30.92
_30.99
_31
31
_31.0
_31.01
_31.02
_31.03
_31.09
31.1
31.10
31.10.1
31.20.1
31.3
31.30.0

Виробництво машин для iнших галузей промисловостi
Виробництво зброї та боєприпасiв
Виробництво електричних побутових приладiв
Виробництво неелектричних побутових приладiв
Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин
Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин
Виробництво офiсного устатковання
Виробництво офiсного устатковання
Виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення
iнформацiї
Виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення
iнформацiї
Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу
Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання
Виробництво вiйськових транспортних засобiв
Виробництво мотоциклiв
Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок
Виробництво iнших транспортних засобiв i обладнання, н.в.i.у.
Виробництво меблiв
Виробництво електричних машин та устатковання
Виробництво меблiв
Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво матрацiв
Виробництво iнших меблiв
Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури
Виробництво iзольованого проводу та кабелю
Виробництво iзольованого проводу та кабелю

31.40.0

Виробництво гальванiчних елементiв (електричних акумуляторiв та первинних елементiв)

31.50
31.50.0
31.50.1
31.50.2
31.6
31.61.0

Виробництво електричних ламп та освiтлювального устатковання
Виробництво електричних ламп та освiтлювального устатковання
Виробництво електроламп
Виробництво освiтлювального устаткування
Виробництво iншого електричного устатковання
Виробництво електричного устатковання для двигунiв i транспортних засобiв

31.62.1

Виробництво iншого електричного устатковання, не вiднесеного до iнших групувань

29.54
29.54.1

30.02
30.02.1

31.62.2
_32
32
32.1
32.10
32.10.0
_32.12
_32.13
_32.20
32.20
32.20.1

Виробництво зварювального та iншого електроустаткування
Виробництво iншої продукцiї
Виробництво апаратури для радiо, телебачення та зв'язку
Виробництво електро- та радiокомпонентiв
Виробництво електро- та радiокомпонентiв
Виробництво електро- та радiокомпонентiв
Виробництво ювелiрних i подiбних виробiв
Виробництво бiжутерiї та подiбних виробiв
Виробництво музичних iнструментiв
Виробництво передавальної апаратури
Виробництво передавальної апаратури

32.3

Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення

_32.30

Виробництво спортивних товарiв

32.30

Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення

32.30.1

Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення

_32.40
_32.5
_32.50
_32.9
_32.91
_32.99

Виробництво iгор та iграшок
Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв
Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв
Виробництво продукцiї, н.в.i.у.
Виробництво мiтел i щiток
Виробництво iншої продукцiї, н.в.i.у.
Виробництво медичної технiки, вимiрювальних засобiв, оптичних приладiв та устатковання,
годинникiв

33
33.1

Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.10

Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.10.1

Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.20
33.20.1
33.40
33.40.0
33.50.0
34
34.1
34.10
34.10.0
34.10.1
34.20.0
34.3
34.30
34.30.0
35
_35.1
_35.11
35.20.1
_35.21
35.3
35.30
35.30.0
35.4
35.41.0
35.42.0

Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв
Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв
Виробництво оптичних приладiв та фотографiчного устатковання
Виробництво оптичних приладiв та фотографiчного устатковання
Виробництво годинникiв
Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв
Виробництво автомобiлiв
Виробництво автомобiлiв
Виробництво автомобiлiв
Виробництво автомобiльного транспорту
Виробництво автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв
Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв
Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв
Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв
Виробництво iнших транспортних засобiв
Виробництво, передача та розподiлення електроенергiї
Виробництво електроенергiї
Виробництво залiзничного рухомого складу
Виробництво газу
Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi
Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi
Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi
Виробництво мотоциклiв та велосипедiв
Виробництво мотоциклiв
Виробництво велосипедiв

35.43.0
35.50.0
36
36.1
36.11
36.11.0
36.11.1

36.15.0
36.2
36.21.0
36.22
36.22.0
36.30.1
36.40
36.40.0
36.5
36.50
36.50.0
36.6
36.61.0
36.62.0
36.63
36.63.0

Виробництво iнвалiдних колясок
Виробництво iнших транспортних засобiв, не вiднесених до iнших групувань
Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї
Виробництво меблiв
Виробництво меблiв для сидiння
Виробництво меблiв для сидiння
Виробництво стiльцiв та сидiнь
Виробництво стiльцiв та сидiнь спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi
Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi
Виробництво меблiв для офiсiв та магазинiв
Виробництво меблiв для офiсiв та магазинiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво iнших меблiв
Виробництво iнших меблiв
Виробництво iнших видiв меблiв
Виробництво iнших видiв меблiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними
замовленнями населення
Виробництво матрацiв
Виробництво монет та медалей, ювелiрних виробiв
Виробництво монет та медалей
Виробництво ювелiрних виробiв
Виробництво ювелiрних виробiв
Виробництво музичних iнструментiв
Виробництво спортивних товарiв
Виробництво спортивних товарiв
Виробництво iгор та iграшок
Виробництво iгор та iграшок
Виробництво iгор та iграшок
Виробництво iншої продукцiї
Виробництво бiжутерiї
Виробництво мiтел та щiток
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань

36.63.1

Виробництво олiвцiв, ручок, iнших засобiв складання текстових документiв

36.63.2
36.63.3
36.63.4
36.63.5
40
40.1
40.10
40.10.1
40.10.2
40.10.3
40.10.4
40.11.0
40.2
40.20
40.20.1
40.21.0
_59
_59.1

Виробництво гудзикiв, застiбок-змiйок, парасольок
Виробництво iншої пластмасової та металевої галантереї
Виробництво лiнолеуму та iншого покриття для пiдлоги
Виробництво решти виробiв, не вiднесених до iнших угрупувань
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, пари та гарячої води
Виробництво та розподiлення електроенергiї
Виробництво та розподiлення електроенергiї
Виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями
Виробництво електроенергiї атомними електростанцiями
Виробництво електроенергiї гiдроелектростанцiями
Виробництво електроенергiї електростанцiями iнших типiв
Виробництво електроенергiї
Виробництво та розподiлення газу
Виробництво та розподiлення газоподiбного палива
Виробництво газу
Виробництво газу
Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм, видання звукозаписiв
Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

36.11.2
36.12
36.12.0
36.12.1
36.12.2
36.13
36.13.0
36.14
36.14.0
36.14.1
36.14.2

_59.11
92.1
92.11
92.11.0
10.2

Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм
Виробництво фiльмiв
Виробництво фiльмiв
Виробництво фiльмiв
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

10.31

Перероблення та консервування картоплі

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

