
Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 

(Секцію F Класифікації продукції та послуг див. окремо в базі) 

Секція G 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція G ПОСЛУГИ ЩОДО ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ; ПОСЛУГИ ЩОДО РЕМОНТУВАННЯ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 

  

45 Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів 

  

45.1 Торгівля автотранспортними засобами   

45.11 Торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

  

45.11.1 Оптова торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

  

45.11.11 Оптова торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами 

  

45.11.11-

00.00 

Оптова торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами 

  

45.11.12 Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою не 

більше ніж 3,5 т) 

  

45.11.12-

00.00 

Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою не 

більше ніж 3,5 т) 

  

45.11.2 Роздрібна торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

  

45.11.21 Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

  

45.11.21-

00.00 

Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих магазинах 

  

45.11.22 Роздрібна торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у спеціалізованих 

магазинах 

  

45.11.22-

00.00 

Роздрібна торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у спеціалізованих 

магазинах 

  

45.11.23 Роздрібна торгівля новими спеціалізованими   



пасажирськими автотранспортними засобами, такими 

як автомобілі швидкої медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 

Роздрібна торгівля новими спеціалізованими легковими 

автомобілями, такими як автомобілі швидкої медичної 

допомоги та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

  

45.11.24 Роздрібна торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у використанні, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

  

45.11.24-

00.00 

Роздрібна торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у використанні, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

  

45.11.3 Роздрібна торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інша 

  

45.11.31 Роздрібна торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-магазини 

  

45.11.31-

00.00 

Роздрібна торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-магазини 

  

45.11.39 Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, інші, н. 

в. і. у. 

  

45.11.39-

00.00 

Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, інші, н. в. і. 

у. 

  

45.11.4 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними автотранспортними 

засобами 

  

45.11.41 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними автотранспортними 

засобами через Інтернет-магазини 

  

45.11.41-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі автомобілями 

та маловантажними автотранспортними засобами через 

Інтернет-магазини 

  

45.11.49 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними автотранспортними 

засобами, інші 

  

45.11.49- Послуги посередників щодо оптової торгівлі автомобілями   



00.00 та маловантажними автотранспортними засобами, інші 

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами   

45.19.1 Оптова торгівля іншими автотранспортними засобами   

45.19.11 Оптова торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами і автобусами 

  

45.19.11-

00.00 

Оптова торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

  

45.19.12 Оптова торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

  

45.19.12-

00.00 

Оптова торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

  

45.19.2 Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами в спеціалізованих магазинах 

  

45.19.21 Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у 

спеціалізованих магазинах 

  

45.19.21-

00.00 

Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

  

45.19.22 Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та автофургони, 

у спеціалізованих магазинах 

  

45.19.22-

00.00 

Роздрібна торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

  

45.19.3 Послуги щодо роздрібної торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

  

45.19.31 Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами через Інтернет-магазини 

  

45.19.31-

00.00 

Роздрібна торгівля іншими автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

  

45.19.39 Послуги щодо роздрібної торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

  

45.19.39-

00.00 

Послуги щодо роздрібної торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

  

45.19.4 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами 

  

45.19.41 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-магазини 

  

45.19.41-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-магазини 

  

45.19.49 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

  

45.19.49- Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими   



00.00 автотранспортними засобами, інші 

45.2 Технічне обслуговування та ремонтування 

автотранспортних засобів 

  

45.20 Технічне обслуговування та ремонтування 

автотранспортних засобів 

  

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

  

45.20.11 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг 

щодо ремонтування електричної системи, шин і кузова), 

звичайні 

  

45.20.11-

00.00 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг 

щодо ремонтування електричної системи, шин і кузова), 

звичайні 

  

45.20.12 Ремонтування електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

  

45.20.12-

00.00 

Ремонтування електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

  

45.20.13 Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

  

45.20.13-

00.00 

Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

  

45.20.14 Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

  

45.20.14-

00.00 

Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги (ремонтування 

дверей, замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

  

45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів 

  

45.20.21 Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

  

45.20.21-

00.00 

Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування електричної 

системи та кузова), звичайне 

  

45.20.22 Ремонтування електричної системи інших 

автотранспортних засобів 

  

45.20.22-

00.00 

Ремонтування електричної системи інших 

автотранспортних засобів 

  

45.20.23 Ремонтування кузова інших автотранспортних засобів і   



подібні послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.20.23-

00.00 

Ремонтування кузова інших автотранспортних засобів і 

подібні послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

  

45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги   

45.20.30 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги   

45.20.30-

00.00 

Миття, полірування автомобілів і подібні послуги   

45.3 Торгівля частинами та приладдям до автотранспортних 

засобів 

  

45.31 Оптова торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

  

45.31.1 Оптова торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

  

45.31.11 Оптова торгівля ґумовими шинами та камерами до 

шин 

  

45.31.11-

00.00 

Оптова торгівля ґумовими шинами та камерами до шин   

45.31.12 Оптова торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

  

45.31.12-

00.00 

Оптова торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

  

45.31.2 Послуги посередників щодо оптової торгівлі частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

  

45.31.20 Послуги посередників щодо оптової торгівлі частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

  

45.31.20-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

  

45.32 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

  

45.32.1 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах 

  

45.32.11 Роздрібна торгівля шинами в спеціалізованих 

магазинах 

  

45.32.11-

00.00 

Роздрібна торгівля шинами в спеціалізованих магазинах   

45.32.12 Роздрібна торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах 

  

45.32.12-

00.00 

Роздрібна торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах 

  

45.32.2 Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та   



приладдям до автотранспортних засобів, інші 

45.32.21 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

  

45.32.21-

00.00 

Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

  

45.32.22 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

  

45.32.22-

00.00 

Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

  

45.32.29 Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 

  

45.32.29-

00.00 

Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 

  

45.4 Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

  

45.40 Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

  

45.40.1 Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

  

45.40.10 Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

  

45.40.10-

00.00 

Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

  

45.40.2 Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

  

45.40.20 Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

  

45.40.20-

00.00 

Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

  

45.40.3 Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

  

45.40.30 Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

  

45.40.30-

00.00 

Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

  

45.40.4 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

  

45.40.40 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

  

45.40.40-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі мотоциклами 

та їхніми частинами та приладдям 

  

45.40.5 Технічне обслуговування та ремонтування мотоциклів   



45.40.50 Технічне обслуговування та ремонтування мотоциклів   

45.40.50-

00.00 

Технічне обслуговування та ремонтування мотоциклів   

46 Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

  

46.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі   

46.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

  

46.11.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

  

46.11.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

  

46.11.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

  

46.11.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

  

46.11.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

  

46.11.19 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

  

46.11.19-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

  

46.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

  

46.12.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

  

46.12.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

  

46.12.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

  

46.12.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та металами у первинних формах 

  

46.12.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 

  

46.12.13 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

  



46.12.13-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

  

46.13 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

  

46.13.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

  

46.13.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

  

46.13.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

  

46.13.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

будівельними матеріалами 

  

46.13.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі будівельними 

матеріалами 

  

46.14 Послуги посередників щодо оптової торгівлі машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, суднами 

та літаками 

  

46.14.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, суднами 

та літаками 

  

46.14.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

  

46.14.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

  

46.14.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

46.14.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

46.14.19 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

46.14.19-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим устаткованням, 

н. в. і. у. 

  

46.15 Послуги посередників щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

  

46.15.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

  



металевими виробами 

46.15.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі меблями   

46.15.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі меблями   

46.15.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

  

46.15.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

  

46.15.13 Послуги посередників щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

  

46.15.13-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

  

46.15.19 Послуги посередників щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

  

46.15.19-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими виробами, 

н. в. і. у. 

  

46.16 Послуги посередників щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

  

46.16.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

  

46.16.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі текстилем   

46.16.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі текстилем   

46.16.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

  

46.16.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

  

46.16.13 Послуги посередників щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

  

46.16.13-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

  

46.17 Послуги посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

  

46.17.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

  

46.17.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

  

46.17.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

  

46.17.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі напоями   

46.17.12- Послуги посередників щодо оптової торгівлі напоями   



00.00 

46.17.13 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

тютюновими виробами 

  

46.17.13-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі тютюновими 

виробами 

  

46.18 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

  

46.18.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

  

46.18.11 Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами для 

чищення 

  

46.18.11-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, парфумними й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

  

46.18.12 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

  

46.18.12-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

  

46.18.19 Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

  

46.18.19-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

  

46.19 Послуги посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

  

46.19.1 Послуги посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

  

46.19.10 Послуги посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

  

46.19.10-

00.00 

Послуги посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

  

46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та 

живими тваринами 

  

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин 

  

46.21.1 Оптова торгівля зерном, насінням і кормами для 

тварин 

  



46.21.11 Оптова торгівля зерном   

46.21.11-

00.00 

Оптова торгівля зерном   

46.21.12 Оптова торгівля насінням (крім олійного насіння)   

46.21.12-

00.00 

Оптова торгівля насінням (крім олійного насіння)   

46.21.13 Оптова торгівля олійним насінням і олійними плодами   

46.21.13-

00.00 

Оптова торгівля олійним насінням і олійними плодами   

46.21.14 Оптова торгівля кормами для тварин   

46.21.14-

00.00 

Оптова торгівля кормами для тварин   

46.21.19 Оптова торгівля іншою сільськогосподарською 

сировиною, н. в. і. у. 

  

46.21.19-

00.00 

Оптова торгівля іншою сільськогосподарською сировиною, 

н. в. і. у. 

  

46.21.2 Оптова торгівля необробленим тютюном   

46.21.20 Оптова торгівля необробленим тютюном   

46.21.20-

00.00 

Оптова торгівля необробленим тютюном   

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами   

46.22.1 Оптова торгівля квітами та рослинами   

46.22.10 Оптова торгівля квітами та рослинами   

46.22.10-

00.00 

Оптова торгівля квітами та рослинами   

46.23 Оптова торгівля живими тваринами   

46.23.1 Оптова торгівля живими тваринами   

46.23.10 Оптова торгівля живими тваринами   

46.23.10-

00.00 

Оптова торгівля живими тваринами   

46.24 Оптова торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

  

46.24.1 Оптова торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

  

46.24.10 Оптова торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

  

46.24.10-

00.00 

Оптова торгівля шкурами, шкурками та вичиненою шкірою   

46.3 Оптова торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном 

  

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами   



46.31.1 Оптова торгівля фруктами й овочами   

46.31.11 Оптова торгівля свіжими фруктами й овочами   

46.31.11-

00.00 

Оптова торгівля свіжими фруктами й овочами   

46.31.12 Оптова торгівля обробленими фруктами й овочами   

46.31.12-

00.00 

Оптова торгівля обробленими фруктами й овочами   

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами   

46.32.1 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами   

46.32.11 Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської 

птиці) 

  

46.32.11-

00.00 

Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської птиці)   

46.32.12 Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

  

46.32.12-

00.00 

Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

  

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

  

46.33.1 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

  

46.33.11 Оптова торгівля молочними продуктами   

46.33.11-

00.00 

Оптова торгівля молочними продуктами   

46.33.12 Оптова торгівля яйцями   

46.33.12-

00.00 

Оптова торгівля яйцями   

46.33.13 Оптова торгівля харчовими оліями й жирами   

46.33.13-

00.00 

Оптова торгівля харчовими оліями й жирами   

46.34 Оптова торгівля напоями   

46.34.1 Оптова торгівля напоями   

46.34.11 Оптова торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

  

46.34.11-

00.00 

Оптова торгівля соками, мінеральною водою, газованими 

безалкогольними напоями та іншими безалкогольними 

напоями; 

  

46.34.12 Оптова торгівля алкогольними напоями   

46.34.12-

00.00 

Оптова торгівля алкогольними напоями   

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами   



46.35.1 Оптова торгівля тютюновими виробами   

46.35.10 Оптова торгівля тютюновими виробами   

46.35.10-

00.00 

Оптова торгівля тютюновими виробами   

46.36 Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

  

46.36.1 Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

  

46.36.11 Оптова торгівля цукром   

46.36.11-

00.00 

Оптова торгівля цукром   

46.36.12 Оптова торгівля хлібопекарською продукцією   

46.36.12-

00.00 

Оптова торгівля хлібопекарською продукцією   

46.36.13 Оптова торгівля шоколадом і цукровими 

кондитерськими виробами 

  

46.36.13-

00.00 

Оптова торгівля шоколадом і цукровими кондитерськими 

виробами 

  

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

46.37.1 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

46.37.10 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

46.37.10-

00.00 

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

46.38 Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, 

зокрема рибою, ракоподібними та молюсками 

  

46.38.1 Оптова торгівля рибою, ракоподібними та молюсками   

46.38.10 Оптова торгівля рибою, ракоподібними та молюсками   

46.38.10-

00.00 

Оптова торгівля рибою, ракоподібними та молюсками   

46.38.2 Оптова торгівля іншими харчовими продуктами   

46.38.21 Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

  

46.38.21-

00.00 

Оптова торгівля гомогенізованими готовими продуктами та 

дієтичними харчовими продуктами 

  

46.38.29 Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

  

46.38.29-

00.00 

Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. у.   

46.39 Оптова торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

  

46.39.1 Оптова торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

  



46.39.11 Оптова торгівля замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

  

46.39.11-

00.00 

Оптова торгівля замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

  

46.39.12 Оптова торгівля незамороженими харчовими 

продуктами та напоями, тютюном, неспеціалізована 

  

46.39.12-

00.00 

Оптова торгівля незамороженими харчовими продуктами 

та напоями, тютюном, неспеціалізована 

  

46.4 Оптова торгівля господарсько-побутовими товарами   

46.41 Оптова торгівля текстилем   

46.41.1 Оптова торгівля текстилем   

46.41.11 Оптова торгівля пряжею   

46.41.11-

00.00 

Оптова торгівля пряжею   

46.41.12 Оптова торгівля тканинами   

46.41.12-

00.00 

Оптова торгівля тканинами   

46.41.13 Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 

  

46.41.13-

00.00 

Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

  

46.41.14 Оптова торгівля галантереєю   

46.41.14-

00.00 

Оптова торгівля галантереєю   

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям   

46.42.1 Оптова торгівля одягом і взуттям   

46.42.11 Оптова торгівля одягом   

46.42.11-

00.00 

Оптова торгівля одягом   

46.42.12 Оптова торгівля взуттям   

46.42.12-

00.00 

Оптова торгівля взуттям   

46.43 Оптова торгівля електричними побутовими приладами   

46.43.1 Оптова торгівля електричними побутовими приладами   

46.43.11 Оптова торгівля електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

  

46.43.11-

00.00 

Оптова торгівля електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

  

46.43.12 Оптова торгівля радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою   



46.43.12-

00.00 

Оптова торгівля радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою   

46.43.13 Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

  

46.43.13-

00.00 

Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD) 

(крім стрічок без запису) 

  

46.43.14 Оптова торгівля фототоварами та оптичними товарами   

46.43.14-

00.00 

Оптова торгівля фототоварами та оптичними товарами   

46.44 Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для чищення 

  

46.44.1 Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для чищення 

  

46.44.11 Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і гончарними виробами 

  

46.44.11-

00.00 

Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

  

46.44.12 Оптова торгівля засобами для чищення   

46.44.12-

00.00 

Оптова торгівля засобами для чищення   

46.45 Оптова торгівля парфумами та косметикою   

46.45.1 Оптова торгівля парфумами та косметикою   

46.45.10 Оптова торгівля парфумами та косметикою   

46.45.10-

00.00 

Оптова торгівля парфумами та косметикою   

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами   

46.46.1 Оптова торгівля фармацевтичними товарами   

46.46.11 Оптова торгівля основною фармацевтичною 

продукцією та фармацевтичними препаратами 

  

46.46.11-

00.00 

Оптова торгівля основною фармацевтичною продукцією та 

фармацевтичними препаратами 

  

46.46.12 Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

  

46.46.12-

00.00 

Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

  

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

  

46.47.1 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

  

46.47.11 Оптова торгівля побутовими меблями   



46.47.11-

00.00 

Оптова торгівля побутовими меблями   

46.47.12 Оптова торгівля освітлювальним устаткованням   

46.47.12-

00.00 

Оптова торгівля освітлювальним устаткованням   

46.47.13 Оптова торгівля килимами та паласами   

46.47.13-

00.00 

Оптова торгівля килимами та паласами   

46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами   

46.48.1 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами   

46.48.10 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами   

46.48.10-

00.00 

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами   

46.49 Оптова торгівля іншими побутовими виробами   

46.49.1 Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. і. у. 

  

46.49.11 Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

  

46.49.11-

00.00 

Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

  

46.49.12 Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

  

46.49.12-

00.00 

Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними виробами 

  

46.49.19 Оптова торгівля господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

46.49.19-

00.00 

Оптова торгівля господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

46.49.2 Оптова торгівля книжками, журналами та 

канцелярськими товарами 

  

46.49.21 Оптова торгівля книжками   

46.49.21-

00.00 

Оптова торгівля книжками   

46.49.22 Оптова торгівля журналами та газетами   

46.49.22-

00.00 

Оптова торгівля журналами та газетами   

46.49.23 Оптова торгівля канцелярськими товарами   

46.49.23- Оптова торгівля канцелярськими товарами   



00.00 

46.49.3 Оптова торгівля іншими спожитковими товарами   

46.49.31 Оптова торгівля музичними інструментами   

46.49.31-

00.00 

Оптова торгівля музичними інструментами   

46.49.32 Оптова торгівля іграми та іграшками   

46.49.32-

00.00 

Оптова торгівля іграми та іграшками   

46.49.33 Оптова торгівля спортивними товарами (зокрема 

велосипедами) 

  

46.49.33-

00.00 

Оптова торгівля спортивними товарами (зокрема 

велосипедами) 

  

46.49.34 Оптова торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

  

46.49.34-

00.00 

Оптова торгівля шкіряними виробами та дорожніми речами   

46.49.35 Оптова торгівля марками та монетами   

46.49.35-

00.00 

Оптова торгівля марками та монетами   

46.49.36 Оптова торгівля сувенірами та художніми виробами   

46.49.36-

00.00 

Оптова торгівля сувенірами та художніми виробами   

46.49.39 Оптова торгівля іншими спожитковими товарами, н. в. 

і. у. 

  

46.49.39-

00.00 

Оптова торгівля іншими спожитковими товарами, н. в. і. у.   

46.5 Оптова торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

  

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними засобами 

  

46.51.1 Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними засобами 

  

46.51.10 Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними засобами 

  

46.51.10-

00.00 

Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними засобами 

  

46.52 Оптова торгівля електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

  

46.52.1 Оптова торгівля електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

  

46.52.11 Оптова торгівля телекомунікаційним устаткованням і 

його частинами 

  



46.52.11-

00.00 

Оптова торгівля телекомунікаційним устаткованням і його 

частинами 

  

46.52.12 Оптова торгівля електронним устаткованням і його 

частинами 

  

46.52.12-

00.00 

Оптова торгівля електронним устаткованням і його 

частинами 

  

46.52.13 Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-дисками 

(CD) та цифровими відеодисками (DVD), без запису 

  

46.52.13-

00.00 

Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-дисками (CD) 

та цифровими відеодисками (DVD), без запису 

  

46.6 Оптова торгівля іншими машинами, устаткованням і 

приладдям 

  

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

  

46.61.1 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

  

46.61.11 Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

  

46.61.11-

00.00 

Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

  

46.61.12 Оптова торгівля газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

  

46.61.12-

00.00 

Оптова торгівля газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

  

46.62 Оптова торгівля верстатами   

46.62.1 Оптова торгівля верстатами   

46.62.11 Оптова торгівля верстатами для обробляння деревини   

46.62.11-

00.00 

Оптова торгівля верстатами для обробляння деревини   

46.62.12 Оптова торгівля верстатами для обробляння металів   

46.62.12-

00.00 

Оптова торгівля верстатами для обробляння металів   

46.62.19 Оптова торгівля верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

  

46.62.19-

00.00 

Оптова торгівля верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

  

46.63 Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними машинами 

  

46.63.1 Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними машинами 

  



46.63.10 Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними машинами 

  

46.63.10-

00.00 

Оптова торгівля гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

  

46.64 Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та в'язальними 

машинами 

  

46.64.1 Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та в'язальними 

машинами 

  

46.64.10 Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та в'язальними 

машинами 

  

46.64.10-

00.00 

Оптова торгівля машинами для текстильної промисловості, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

  

46.65 Оптова торгівля конторськими/офісними меблями   

46.65.1 Оптова торгівля конторськими/офісними меблями   

46.65.10 Оптова торгівля конторськими/офісними меблями   

46.65.10-

00.00 

Оптова торгівля конторськими/офісними меблями   

46.66 Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

  

46.66.1 Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

  

46.66.10 Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

  

46.66.10-

00.00 

Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

  

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням   

46.69.1 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням   

46.69.11 Оптова торгівля транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і велосипедів 

  

46.69.11-

00.00 

Оптова торгівля транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і велосипедів 

  

46.69.12 Оптова торгівля приладдям до машин і устатковання   

46.69.12-

00.00 

Оптова торгівля приладдям до машин і устатковання   

46.69.13 Оптова торгівля підіймально-транспортним 

устаткованням 

  

46.69.13-

00.00 

Оптова торгівля підіймально-транспортним устаткованням   

46.69.14 Оптова торгівля машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

  



46.69.14-

00.00 

Оптова торгівля машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

  

46.69.15 Оптова торгівля професійними електричними 

машинами, апаратами та приладдям 

  

46.69.15-

00.00 

Оптова торгівля професійними електричними машинами, 

апаратами та приладдям 

  

46.69.16 Оптова торгівля зброєю та боєприпасами   

46.69.16-

00.00 

Оптова торгівля зброєю та боєприпасами   

46.69.19 Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної призначеності 

  

46.69.19-

00.00 

Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної призначеності 

  

46.7 Послуги щодо оптової торгівлі спеціалізовані, інші   

46.71 Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

  

46.71.1 Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

  

46.71.11 Оптова торгівля твердим паливом   

46.71.11-

00.00 

Оптова торгівля твердим паливом   

46.71.12 Оптова торгівля бензином, зокрема авіаційним 

бензином 

  

46.71.12-

00.00 

Оптова торгівля бензином, зокрема авіаційним бензином   

46.71.13 Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

  

46.71.13-

00.00 

Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним паливом 

та мастильними матеріалами 

  

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами   

46.72.1 Оптова торгівля металами та металевими рудами   

46.72.11 Оптова торгівля залізними рудами   

46.72.11-

00.00 

Оптова торгівля залізними рудами   

46.72.12 Оптова торгівля рудами кольорових металів   

46.72.12-

00.00 

Оптова торгівля рудами кольорових металів   

46.72.13 Оптова торгівля залізом і сталлю в первинних формах   

46.72.13-

00.00 

Оптова торгівля залізом і сталлю в первинних формах   

46.72.14 Оптова торгівля кольоровими металами в первинних 

формах 

  



46.72.14-

00.00 

Оптова торгівля кольоровими металами в первинних 

формах 

  

46.73 Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним устаткованням 

  

46.73.1 Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним устаткованням 

  

46.73.11 Оптова торгівля начорно обробленою деревиною   

46.73.11-

00.00 

Оптова торгівля начорно обробленою деревиною   

46.73.12 Оптова торгівля продукцією первинного обробляння 

деревини 

  

46.73.12-

00.00 

Оптова торгівля продукцією первинного обробляння 

деревини 

  

46.73.13 Оптова торгівля санітарно-технічним устаткованням   

46.73.13-

00.00 

Оптова торгівля санітарно-технічним устаткованням   

46.73.14 Оптова торгівля фарбами, лаками та емалями   

46.73.14-

00.00 

Оптова торгівля фарбами, лаками та емалями   

46.73.15 Оптова торгівля листовим склом   

46.73.15-

00.00 

Оптова торгівля листовим склом   

46.73.16 Оптова торгівля іншими будівельними матеріалами   

46.73.16-

00.00 

Оптова торгівля іншими будівельними матеріалами   

46.73.17 Оптова торгівля паперовими шпалерами   

46.73.17-

00.00 

Оптова торгівля паперовими шпалерами   

46.73.18 Оптова торгівля покривами на підлогу (крім килимів)   

46.73.18-

00.00 

Оптова торгівля покривами на підлогу (крім килимів)   

46.74 Оптова торгівля металевими виробами, водопровідним 

та опалювальним устаткованням і приладдям до нього 

  

46.74.1 Оптова торгівля металевими виробами, водопровідним 

та опалювальним устаткованням і приладдям до нього 

  

46.74.11 Оптова торгівля металевими виробами   

46.74.11-

00.00 

Оптова торгівля металевими виробами   

46.74.12 Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

  

46.74.12-

00.00 

Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

  



46.74.13 Оптова торгівля ручним інструментом   

46.74.13-

00.00 

Оптова торгівля ручним інструментом   

46.75 Оптове торгівля хімічною продукцією   

46.75.1 Оптова торгівля хімічною продукцією   

46.75.11 Оптова торгівля добривами й агрохімічною продукцією   

46.75.11-

00.00 

Оптова торгівля добривами й агрохімічною продукцією   

46.75.12 Оптова торгівля промисловими хімічними речовинами   

46.75.12-

00.00 

Оптова торгівля промисловими хімічними речовинами   

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами   

46.76.1 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами   

46.76.11 Оптова торгівля папером і картоном   

46.76.11-

00.00 

Оптова торгівля папером і картоном   

46.76.12 Оптова торгівля текстильними волокнами   

46.76.12-

00.00 

Оптова торгівля текстильними волокнами   

46.76.13 Оптова торгівля пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

  

46.76.13-

00.00 

Оптова торгівля пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

  

46.76.19 Оптова торгівля проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

  

46.76.19-

00.00 

Оптова торгівля проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

  

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом   

46.77.1 Оптова торгівля відходами та брухтом   

46.77.10 Оптова торгівля відходами та брухтом   

46.77.10-

00.00 

Оптова торгівля відходами та брухтом   

46.9 Оптова торгівля неспеціалізована   

46.90 Оптова торгівля неспеціалізована   

46.90.1 Оптова торгівля неспеціалізована   

46.90.10 Оптова торгівля неспеціалізована   

46.90.10-

00.00 

Оптова торгівля неспеціалізована   

47 Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

  



47.0 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

  

47.00 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

  

47.00.1 Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними продуктами та 

яйцями 

  

47.00.11 Роздрібна торгівля свіжими фруктами й овочами   

47.00.11-

00.00 

Роздрібна торгівля свіжими фруктами й овочами   

47.00.12 Роздрібна торгівля обробленими фруктами й овочами   

47.00.12-

00.00 

Роздрібна торгівля обробленими фруктами й овочами   

47.00.13 Роздрібна торгівля м'ясом   

47.00.13-

00.00 

Роздрібна торгівля м'ясом   

47.00.14 Роздрібна торгівля м'ясними продуктами   

47.00.14-

00.00 

Роздрібна торгівля м'ясними продуктами   

47.00.15 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та 

молюсками 

  

47.00.15-

00.00 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками   

47.00.16 Роздрібна торгівля хлібопекарськими виробами   

47.00.16-

00.00 

Роздрібна торгівля хлібопекарськими виробами   

47.00.17 Роздрібна торгівля цукровими кондитерськими 

виробами 

  

47.00.17-

00.00 

Роздрібна торгівля цукровими кондитерськими виробами   

47.00.18 Роздрібна торгівля молочними продуктами   

47.00.18-

00.00 

Роздрібна торгівля молочними продуктами   

47.00.19 Роздрібна торгівля яйцями   

47.00.19-

00.00 

Роздрібна торгівля яйцями   

47.00.2 Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами та 

напоями, тютюновими виробами 

  

47.00.21 Роздрібна торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

47.00.21-

00.00 

Роздрібна торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами   

47.00.22 Роздрібна торгівля харчовими оліями й жирами   



47.00.22-

00.00 

Роздрібна торгівля харчовими оліями й жирами   

47.00.23 Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

  

47.00.23-

00.00 

Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

  

47.00.24 Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. 

і. у. 

  

47.00.24-

00.00 

Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

  

47.00.25 Роздрібна торгівля алкогольними напоями   

47.00.25-

00.00 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями   

47.00.26 Роздрібна торгівля іншими напоями   

47.00.26-

00.00 

Роздрібна торгівля іншими напоями   

47.00.27 Роздрібна торгівля тютюновими виробами   

47.00.27-

00.00 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами   

47.00.3 Роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

  

47.00.31 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

  

47.00.31-

00.00 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

  

47.00.32 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням   

47.00.32-

00.00 

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням   

47.00.33 Роздрібна торгівля аудіо- та відеоустаткованням   

47.00.33-

00.00 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеоустаткованням   

47.00.4 Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та 

металевими виробами 

  

47.00.41 Роздрібна торгівля металевими виробами   

47.00.41-

00.00 

Роздрібна торгівля металевими виробами   

47.00.42 Роздрібна торгівля фарбами, лаками та емалями   

47.00.42-

00.00 

Роздрібна торгівля фарбами, лаками та емалями   

47.00.43 Роздрібна торгівля листовим склом   

47.00.43-

00.00 

Роздрібна торгівля листовим склом   



47.00.44 Роздрібна торгівля газонним і садовим устаткованням   

47.00.44-

00.00 

Роздрібна торгівля газонним і садовим устаткованням   

47.00.45 Роздрібна торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

  

47.00.45-

00.00 

Роздрібна торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

  

47.00.46 Роздрібна торгівля санітарно-технічним устаткованням   

47.00.46-

00.00 

Роздрібна торгівля санітарно-технічним устаткованням   

47.00.47 Роздрібна торгівля ручним інструментом   

47.00.47-

00.00 

Роздрібна торгівля ручним інструментом   

47.00.49 Роздрібна торгівля будівельними матеріалами, н. в. і. у.   

47.00.49-

00.00 

Роздрібна торгівля будівельними матеріалами, н. в. і. у.   

47.00.5 Роздрібна торгівля побутовими виробами   

47.00.51 Роздрібна торгівля текстилем   

47.00.51-

00.00 

Роздрібна торгівля текстилем   

47.00.52 Роздрібна торгівля шторами та тюлевими фіранками   

47.00.52-

00.00 

Роздрібна торгівля шторами та тюлевими фіранками   

47.00.53 Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на підлогу, килимами та паласами 

  

47.00.53-

00.00 

Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

  

47.00.54 Роздрібна торгівля електричними побутовими 

приладами 

  

47.00.54-

00.00 

Роздрібна торгівля електричними побутовими приладами   

47.00.55 Роздрібна торгівля меблями   

47.00.55-

00.00 

Роздрібна торгівля меблями   

47.00.56 Роздрібна торгівля освітлювальними приладами   

47.00.56-

00.00 

Роздрібна торгівля освітлювальними приладами   

47.00.57 Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

  

47.00.57-

00.00 

Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

  

47.00.58 Роздрібна торгівля музичними інструментами та   



нотами 

47.00.58-

00.00 

Роздрібна торгівля музичними інструментами та нотами   

47.00.59 Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними побутовими 

приладами, виробами й устаткованням, н. в. і. у. 

  

47.00.59-

00.00 

Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, гончарними 

виробами, ножовими виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

  

47.00.6 Роздрібна торгівля виробами культурно-відпочинкової 

призначеності 

  

47.00.61 Роздрібна торгівля книжками   

47.00.61-

00.00 

Роздрібна торгівля книжками   

47.00.62 Роздрібна торгівля газетами та журналами   

47.00.62-

00.00 

Роздрібна торгівля газетами та журналами   

47.00.63 Роздрібна торгівля канцелярськими товарами   

47.00.63-

00.00 

Роздрібна торгівля канцелярськими товарами   

47.00.64 Роздрібна торгівля музичними записами та 

відеозаписами 

  

47.00.64-

00.00 

Роздрібна торгівля музичними записами та відеозаписами   

47.00.65 Роздрібна торгівля спортивним устаткованням   

47.00.65-

00.00 

Роздрібна торгівля спортивним устаткованням   

47.00.66 Роздрібна торгівля кемпінговим устаткованням   

47.00.66-

00.00 

Роздрібна торгівля кемпінговим устаткованням   

47.00.67 Роздрібна торгівля іграми та іграшками   

47.00.67-

00.00 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками   

47.00.68 Роздрібна торгівля марками та монетами   

47.00.68-

00.00 

Роздрібна торгівля марками та монетами   

47.00.69 Роздрібна торгівля сувенірами та художніми виробами   

47.00.69-

00.00 

Роздрібна торгівля сувенірами та художніми виробами   



47.00.7 Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

  

47.00.71 Роздрібна торгівля одягом   

47.00.71-

00.00 

Роздрібна торгівля одягом   

47.00.72 Роздрібна торгівля взуттям   

47.00.72-

00.00 

Роздрібна торгівля взуттям   

47.00.73 Роздрібна торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

  

47.00.73-

00.00 

Роздрібна торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

  

47.00.74 Роздрібна торгівля фармацевтичними виробами   

47.00.74-

00.00 

Роздрібна торгівля фармацевтичними виробами   

47.00.75 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними 

виробами 

  

47.00.75-

00.00 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами   

47.00.76 Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

предметами туалету 

  

47.00.76-

00.00 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та предметами 

туалету 

  

47.00.77 Роздрібна торгівля квітами, рослинами та насінням   

47.00.77-

00.00 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами та насінням   

47.00.78 Роздрібна торгівля добривами й агрохімічною 

продукцією 

  

47.00.78-

00.00 

Роздрібна торгівля добривами й агрохімічною продукцією   

47.00.79 Роздрібна торгівля домашніми тваринами та кормами 

для домашніх тварин 

  

47.00.79-

00.00 

Роздрібна торгівля домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

  

47.00.8 Роздрібна торгівля автомобільним пальним та іншими 

новими товарами, н. в. і. у. 

  

47.00.81 Роздрібна торгівля автомобільним пальним   

47.00.81-

00.00 

Роздрібна торгівля автомобільним пальним   

47.00.82 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними 

виробами 

  



47.00.82-

00.00 

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами   

47.00.83 Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

  

47.00.83-

00.00 

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

  

47.00.84 Роздрібна торгівля засобами для чищення   

47.00.84-

00.00 

Роздрібна торгівля засобами для чищення   

47.00.85 Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у 

балонах, вугіллям і дровами 

  

47.00.85-

00.00 

Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

  

47.00.86 Роздрібна торгівля нехарчовими спожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

  

47.00.88-

00.00 

Роздрібна торгівля нехарчовими спожитковими товарами, 

н. в. і. у. 

  

47.00.87 Роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, 

н. в. і. у. 

  

47.00.87-

00.00 

Роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, н. в. 

і. у. 

  

47.00.88 Роздрібна торгівля машинами й устаткованням, н. в. і. 

у. 

  

47.00.88-

00.00 

Роздрібна торгівля машинами й устаткованням, н. в. і. у.   

47.00.89 Роздрібна торгівля нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

  

47.00.89-

00.00 

Роздрібна торгівля нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

  

47.00.9 Роздрібна торгівля товарами, що були у використанні   

47.00.91 Роздрібна торгівля антикваріатом   

47.00.91-

00.00 

Роздрібна торгівля антикваріатом   

47.00.92 Роздрібна торгівля книжками, що були у використанні   

47.00.92-

00.00 

Роздрібна торгівля книжками, що були у використанні   

47.00.99 Роздрібна торгівля іншими товарами, що були у 

використанні 

  

47.00.99-

00.00 

Роздрібна торгівля іншими товарами, що були у 

використанні 

  

 

 



Абетковий покажчик до секції G 

46.71.12 Авіаційним • Оптова торгівля бензином, зокрема # бензином 

46.71.12-

00.00 
Авіаційним • Оптова торгівля бензином, зокрема # бензином 

45.19.11 Автобусами • Оптова торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами і # 

45.19.11-

00.00 
Автобусами • Оптова торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами і # 

45.19.21 Автобусами • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та #, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.21-

00.00 
Автобусами • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та #, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.12 Автомобілі • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як # швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Автомобілі • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами. такими як # швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Автомобілі • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як # швидкої медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Автомобілі • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як # швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Автомобілі • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як # швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Автомобілі • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як # швидкої 



медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.20.1 Автомобілів • Технічне обслуговування та ремонтування # і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.3 Автомобілів • Миття, полірування # і подібні послуги 

45.20.11 Автомобілів • Технічне обслуговування та ремонтування # і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Автомобілів • Технічне обслуговування та ремонтування # і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Автомобілів • Ремонтування електричної системи # і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.12-

00.00 
Автомобілів • Ремонтування електричної системи # і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.13 Автомобілів • Ремонтування шин # і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Автомобілів • Ремонтування шин # і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.14 Автомобілів • Ремонтування кузова # і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Автомобілів • Ремонтування кузова # і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.30 Автомобілів • Миття, полірування # і подібні послуги 

45.20.30-

00.00 
Автомобілів • Миття, полірування # і подібні послуги 

45.11 Автомобілями • Торгівля # та маловантажними автотранспортними 

засобами 

45.11.1 Автомобілями • Оптова торгівля # та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.2 Автомобілями • Роздрібна торгівля # та маловантажними 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.3 Автомобілями • Роздрібна торгівля # та маловантажними 



автотранспортними засобами, інша 

45.11.4 Автомобілями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами 

45.11.23-

00.00 
Автомобілями • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими #, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.31 Автомобілями • Роздрібна торгівля # та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.31-

00.00 
Автомобілями • Роздрібна торгівля # та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.39 Автомобілями • Послуги щодо роздрібної торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н.в.і.у. 

45.11.39-

00.00 
Автомобілями • Послуги щодо роздрібної торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.41 Автомобілями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.41-

00.00 
Автомобілями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.49 Автомобілями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші 

45.11.49-

00.00 
Автомобілями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші 

45.19.11 Автомобілями • Оптова торгівля вантажними #, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.11-

00.00 
Автомобілями • Оптова торгівля вантажними #, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.21 Автомобілями • Роздрібна торгівля вантажними #, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

45.19.21-

00.00 
Автомобілями • Роздрібна торгівля вантажними #, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

47.00.8 Автомобільним • Роздрібна торгівля # пальним та іншими новими 

товарами, н. в. і. у. 



47.00.81 Автомобільним • Роздрібна торгівля # пальним 

47.00.81-

00.00 
Автомобільним • Роздрібна торгівля # пальним 

45.1 Автотранспортними • Торгівля # засобами 

45.11 Автотранспортними • Торгівля автомобілями та маловантажними # 

засобами 

45.11.1 Автотранспортними • Оптова торгівля автомобілями та маловантажними 

# засобами 

45.11.2 Автотранспортними • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними # засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.3 Автотранспортними • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними # засобами, інша 

45.11.4 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними # засобами 

45.11.11 Автотранспортними • Оптова торгівля пасажирськими # засобами 

45.11.11-

00.00 
Автотранспортними • Оптова торгівля пасажирськими # засобами 

45.11.12 Автотранспортними • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

# засобами, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Автотранспортними • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

# засобами, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.21 Автотранспортними • Роздрібна торгівля новими пасажирськими # 

засобами в спеціалізованих магазинах 

45.11.21-

00.00 
Автотранспортними • Роздрібна торгівля новими пасажирськими # 

засобами в спеціалізованих магазинах 

45.11.22 Автотранспортними • Роздрібна торгівля пасажирськими # засобами, що 

були у використанні, у спеціалізованих магазинах 

45.11.22-

00.00 
Автотранспортними • Роздрібна торгівля пасажирськими # засобами, що 

були у використанні, у спеціалізованих магазинах 

45.11.23 Автотранспортними • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими # засобами, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Автотранспортними • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими # засобами, що були у 



використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Автотранспортними • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими # засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.31 Автотранспортними • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними # засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.31-

00.00 
Автотранспортними • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними # засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.39 Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними # засобами, інші, н. в. і. у. 

45.11.39-

00.00 
Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними # засобами, інші, н. в. і. у. 

45.11.41 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними # засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.41-

00.00 
Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними # засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.49 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними # засобами, інші 

45.11.49-

00.00 
Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними # засобами, інші 

45.19 Автотранспортними • Торгівля іншими # засобами 

45.19.1 Автотранспортними • Оптова торгівля іншими # засобами 

45.19.2 Автотранспортними • Роздрібна торгівля іншими # засобами в 

спеціалізованих магазинах 

45.19.3 Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі іншими # 

засобами, інші 

45.19.4 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # засобами 

45.19.31 Автотранспортними • Роздрібна торгівля іншими # засобами через 

Інтернет-магазини 

45.19.31-

00.00 
Автотранспортними • Роздрібна торгівля іншими # засобами через 

Інтернет-магазини 



45.19.39 Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі # засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.19.39-

00.00 
Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі # засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.19.41 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # засобами через Інтернет-магазини 

45.19.41-

00.00 
Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # засобами через Інтернет-магазини 

45.19.49 Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # засобами, інші 

45.19.49-

00.00 
Автотранспортними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # засобами, інші 

46 Автотранспортними • Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі # 

засобами та мотоциклами 

47 Автотранспортними • Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі # 

засобами та мотоциклами 

47.00 Автотранспортними • Роздрібна торгівля, крім торгівлі # засобами та 

мотоциклами 

47.0 Автотранспортними • Роздрібна торгівля, крім торгівлі # засобами та 

мотоциклами 

45 Автотранспортних • Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонтування # засобів і мотоциклів 

45.2 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування # 

засобів 

45.3 Автотранспортних • Торгівля частинами та приладдям до # засобів 

45.20 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування # 

засобів 

45.20.1 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних # засобів 

45.20.2 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування інших # 

засобів 

45.20.11 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних # засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних # засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Автотранспортних • Ремонтування електричної системи автомобілів і 

маловантажних # засобів 

45.20.12- Автотранспортних • Ремонтування електричної системи автомобілів і 



00.00 маловантажних # засобів 

45.20.13 Автотранспортних • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних # 

засобів, зокрема регулювання та балансування 

коліс 

45.20.13-

00.00 
Автотранспортних • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних # 

засобів, зокрема регулювання та балансування 

коліс 

45.20.14 Автотранспортних • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

# засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Автотранспортних • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

# засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.21 Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування інших # 

засобів (крім ремонтування електричної системи 

та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Автотранспортних • Технічне обслуговування та ремонтування інших # 

засобів (крім ремонтування електричної системи 

та кузова), звичайне 

45.20.22 Автотранспортних • Ремонтування електричної системи інших # 

засобів 

45.20.22-

00.00 
Автотранспортних • Ремонтування електричної системи інших # 

засобів 

45.20.23-

00.00 
Автотранспортних • Ремонтування кузова інших # засобів і подібні 

послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.31 Автотранспортних • Оптова торгівля частинами та приладдям до # 

засобів 

45.31.1 Автотранспортних • Оптова торгівля частинами та приладдям до # 

засобів 

45.31.2 Автотранспортних • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до # засобів 

45.31.12 Автотранспортних • Оптова торгівля іншими частинами та приладдям 

до # засобів 

45.31.12-

00.00 
Автотранспортних • Оптова торгівля іншими частинами та приладдям 

до # засобів 

45.31.20 Автотранспортних • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до # засобів 

45.31.20-

00.00 
Автотранспортних • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до # засобів 

45.32 Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 



засобів 

45.32.1 Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 

засобів у спеціалізованих магазинах 

45.32.2 Автотранспортних • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до # засобів, інші 

45.32.12 Автотранспортних • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до # засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Автотранспортних • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до # засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.21 Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 

засобів через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 

засобів через Інтернет-магазини 

45.32.22 Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 

засобів на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Автотранспортних • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до # 

засобів на поштове замовлення 

45.32.29 Автотранспортних • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до # засобів, інші, н. в. і. у. 

45.32.29-

00.00 
Автотранспортних • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до # засобів, інші, н. в. і. у. 

46.69.11 Автотранспортних • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім # засобів, мотоциклів і велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Автотранспортних • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім # засобів, мотоциклів і велосипедів 

45.20.23 Автотранспортних  • Ремонтування кузова інших # засобів і подібні 

послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.11.12 Автотранспортні • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні # засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Автотранспортні • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні # засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Автотранспортні • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 



та мікроавтобуси, подібні # засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Автотранспортні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні # засоби та нові позашляховики (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.11.24-

00.00 
Автотранспортні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні # засоби та нові позашляховики (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Автотранспортні  • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні # засоби та нові позашляховики (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.19.12 Автофургони • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та # 

45.19.12-

00.00 
Автофургони • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та # 

45.19.22 Автофургони • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та #, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Автофургони • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та #, у 

спеціалізованих магазинах 

46.12.13 Агрохімічною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та # продукцією 

46.12.13-

00.00 
Агрохімічною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та # продукцією 

46.75.11 Агрохімічною • Оптова торгівля добривами й # продукцією 

46.75.11-

00.00 
Агрохімічною • Оптова торгівля добривами й # продукцією 

47.00.78 Агрохімічною • Роздрібна торгівля добривами й # продукцією 

47.00.78-

00.00 
Агрохімічною • Роздрібна торгівля добривами й # продукцією 

46.34.12 Алкогольними • Оптова торгівля # напоями 

46.34.12-

00.00 
Алкогольними • Оптова торгівля # напоями 



47.00.25 Алкогольними • Роздрібна торгівля # напоями 

47.00.25-

00.00 
Алкогольними • Роздрібна торгівля # напоями 

47.00.91 Антикваріатом • Роздрібна торгівля # 

47.00.91-

00.00 
Антикваріатом • Роздрібна торгівля # 

46.69.15 Апаратами • Оптова торгівля професійними електричними 

машинами, # та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Апаратами • Оптова торгівля професійними електричними 

машинами, # та приладдям 

46.69.19 Апаратами • Оптова торгівля іншими машинами, # та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.69.19-

00.00 
Апаратами • Оптова торгівля іншими машинами, # та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.43.13 Аудіо- • Оптова торгівля грамплатівками, # і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім стрічок без 

запису) 

46.43.13-

00.00 
Аудіо- • Оптова торгівля грамплатівками, # і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім стрічок без 

запису) 

46.52.13 Аудіо- • Оптова торгівля # та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Аудіо- • Оптова торгівля # та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

47.00.33 Аудіо- • Роздрібна торгівля # та відеоустаткованням 

47.00.33-

00.00 
Аудіо- • Роздрібна торгівля # та відеоустаткованням 

45.20.13 Балансування • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

# коліс 

45.20.13-

00.00 
Балансування • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

# коліс 

47.00.85 Балонах • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у #, 

вугіллям і дровами 

47.00.85- Балонах • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у #, 



00.00 вугіллям і дровами 

46.34.11 Безалкогольними • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими # напоями та іншими безалкогольними 

напоями 

46.34.11 Безалкогольними • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими # 

напоями 

46.34.11-

00.00 
Безалкогольними • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими # напоями та іншими безалкогольними 

напоями 

46.34.11-

00.00 
Безалкогольними • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими # 

напоями 

46.71.12 Бензином • Оптова торгівля #, зокрема авіаційним бензином 

46.71.12 Бензином • Оптова торгівля бензином, зокрема авіаційним # 

46.71.12-

00.00 
Бензином • Оптова торгівля #, зокрема авіаційним бензином 

46.71.12-

00.00 
Бензином • Оптова торгівля бензином, зокрема авіаційним # 

46.41.13 Білизною • Оптова торгівля столовою #, фіранками та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Білизною • Оптова торгівля столовою #, фіранками та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

46.69.16 Боєприпасами • Оптова торгівля зброєю та# 

46.69.16-

00.00 
Боєприпасами • Оптова торгівля зброєю та # 

46.49.12 Бондарними • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, # виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Бондарними • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, # виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.77 Брухтом • Оптова торгівля відходами та # 

46.77.1 Брухтом • Оптова торгівля відходами та # 

46.77.10 Брухтом • Оптова торгівля відходами та # 

46.77.10-

00.00 
Брухтом • Оптова торгівля відходами та # 

46.13 Будівельними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та # матеріалами 

46.13.1 Будівельними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



лісоматеріалами та # матеріалами 

46.13.12 Будівельними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

матеріалами 

46.13.12-

00.00 
Будівельними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

матеріалами 

46.63 Будівельними • Оптова торгівля гірничими, # та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.1 Будівельними • Оптова торгівля гірничими, # та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10 Будівельними • Оптова торгівля гірничими, # та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10-

00.00 
Будівельними • Оптова торгівля гірничими, # та інженерно-

будівельними машинами 

46.73 Будівельними • Оптова торгівля лісоматеріалами, # матеріалами та 

санітарно-технічним устаткованням 

46.73.1 Будівельними • Оптова торгівля лісоматеріалами, # матеріалами та 

санітарно-технічним устаткованням 

46.73.16 Будівельними • Оптова торгівля іншими # матеріалами 

46.73.16-

00.00 
Будівельними • Оптова торгівля іншими # матеріалами 

47.00.4 Будівельними • Роздрібна торгівля # матеріалами та металевими 

виробами 

47.00.49-

00.00 
Будівельними • Роздрібна торгівля # матеріалами, н. в. і. у. 

47.00.49 Будівельними  • Роздрібна торгівля # матеріалами, н. в. і. у. 

45.19.11 Вантажними • Оптова торгівля # автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.21 Вантажними • Роздрібна торгівля # автомобілями, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

45.19.21-

00.00 
Вантажними • Роздрібна торгівля # автомобілями, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

45.19.11-

00.00 
Вантажними  • Оптова торгівля # автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

46.18.12 Велосипедами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, #, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12- Велосипедами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



00.00 іграми, іграшками, спортивними товарами, #, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.49.33 Велосипедами • Оптова торгівля спортивними товарами (зокрема 

#) 

46.49.33-

00.00 
Велосипедами • Оптова торгівля спортивними товарами (зокрема 

#) 

46.69.11 Велосипедів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних засобів, мотоциклів і # 

46.69.11-

00.00 
Велосипедів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних засобів, мотоциклів і # 

46.62 Верстатами • Оптова торгівля # 

46.62.1 Верстатами • Оптова торгівля # 

46.62.11 Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння деревини 

46.62.11-

00.00 
Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння деревини 

46.62.12 Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння металів 

46.62.12-

00.00 
Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння металів 

46.62.19 Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння інших 

матеріалів 

46.62.19-

00.00 
Верстатами • Оптова торгівля # для обробляння інших 

матеріалів 

46.16 Взуттям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, # і шкіряними 

виробами 

46.16.1 Взуттям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, # і шкіряними 

виробами 

46.16.12 Взуттям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

одягом, хутром і # 

46.16.12-

00.00 
Взуттям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

одягом, хутром і # 

46.42 Взуттям • Оптова торгівля одягом і # 

46.42.1 Взуттям • Оптова торгівля одягом і # 

46.42.12 Взуттям • Оптова торгівля # 

46.42.12-

00.00 
Взуттям • Оптова торгівля # 

47.00.72 Взуттям • Роздрібна торгівля # 



47.00.72-

00.00 
Взуттям • Роздрібна торгівля # 

45.11.22 Використанні • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у #, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.22-

00.00 
Використанні • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у #, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Використанні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у #, такими як автомобілі швидкої медичної 

допомоги, мікроавтобуси, подібні автотранспортні 

засоби та нові позашляховики (масою не більше 

ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.11.24-

00.00 
Використанні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у #, такими як автомобілі швидкої медичної 

допомоги, мікроавтобуси, подібні автотранспортні 

засоби та нові позашляховики (масою не більше 

ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

47.00.9 Використанні • Роздрібна торгівля товарами, що були у # 

47.00.92 Використанні • Роздрібна торгівля книжками, що були у # 

47.00.92-

00.00 
Використанні • Роздрібна торгівля книжками, що були у # 

47.00.99 Використанні • Роздрібна торгівля іншими товарами, що були у # 

47.00.99-

00.00 
Використанні • Роздрібна торгівля іншими товарами, що були у # 

46.15 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими #, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними 

засобами та металевими # 

46.15.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими #, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними 

засобами та металевими # 

46.15.19 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими # та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими приборами, 

побутовими #, н. в. і. у. 



46.15.19-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими # та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у 

46.15.19-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими приборами, 

побутовими #, н. в. і. у. 

46.16 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, взуттям і шкіряними # 

46.16.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, взуттям і шкіряними # 

46.16.13 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними # та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними # та дорожніми речами 

46.17 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими продуктами та напоями, тютюновими # 

46.17.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими продуктами та напоями, тютюновими # 

46.17.13 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

тютюновими # 

46.17.13-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

тютюновими # 

46.18 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими окремими # 

46.18.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими окремими # 

46.18.11 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними #, засобами для 

чищення 

46.18.11-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними #, засобами для 

чищення 

46.18.12 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними #, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними #, 



фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.19 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими окремими #, н. в. і. у. 

46.18.19-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими окремими #, н. в. і. у. 

46.19 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

різними # 

46.19.1 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

різними # 

46.19.10 Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

різними # 

46.19.10-

00.00 
Виробами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

різними # 

46.35 Виробами • Оптова торгівля тютюновими # 

46.35.1 Виробами • Оптова торгівля тютюновими # 

46.35.10 Виробами • Оптова торгівля тютюновими # 

46.35.10-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля тютюновими # 

46.36 Виробами • Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими # 

46.36.1 Виробами • Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими # 

46.36.13 Виробами • Оптова торгівля шоколадом і цукровими 

кондитерськими # 

46.36.13-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля шоколадом і цукровими 

кондитерськими # 

46.41.13 Виробами • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими # з текстильних 

матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими # з текстильних 

матеріалів 

46.44 Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими #, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.1 Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими #, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.11 Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими #, 

скляним посудом і гончарними виробами 

46.44.11 Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і гончарними # 

46.44.11- Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими #, 



00.00 скляним посудом і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і гончарними # 

46.48 Виробами • Оптова торгівля годинниками та ювелірними # 

46.48.1 Виробами • Оптова торгівля годинниками та ювелірними # 

46.48.10 Виробами • Оптова торгівля годинниками та ювелірними # 

46.48.10-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля годинниками та ювелірними # 

46.49 Виробами • Оптова торгівля іншими побутовими # 

46.49.1 Виробами • Оптова торгівля ножовими # та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими виробами, н. 

в. і. у. 

46.49.1 Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

#, плетеними виробами, виробами з корка та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. 

і. у. 

46.49.1 Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними #, виробами з корка та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. 

і. у. 

46.49.1 Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, # з корка та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. 

і. у. 

46.49.1 Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими #, н. в. і. у. 

46.49.11 Виробами • Оптова торгівля ножовими # та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.11 Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

# 

46.49.11-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля ножовими # та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.11-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

# 



46.49.12 Виробами • Оптова торгівля плетеними #, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12 Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, # з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12 Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними # та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12 Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними виробами та іншими 

дерев'яними # 

46.49.12-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля плетеними #, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, # з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними # та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними виробами та іншими 

дерев'яними # 

46.49.19 Виробами • Оптова торгівля господарсько-побутовими # та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.19-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля господарсько-побутовими # та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.34 Виробами • Оптова торгівля шкіряними # та дорожніми речами 

46.49.34-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля шкіряними # та дорожніми речами 

46.49.36 Виробами • Оптова торгівля сувенірами та художніми # 

46.49.36-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля сувенірами та художніми # 

46.74 Виробами • Оптова торгівля металевими #, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.1 Виробами • Оптова торгівля металевими #, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.11 Виробами • Оптова торгівля металевими # 

46.74.11-

00.00 
Виробами • Оптова торгівля металевими # 



47.00.1 Виробами • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, 

рибою, хлібопекарськими #, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.2 Виробами • Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами 

та напоями, тютюновими # 

47.00.4 Виробами • Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та 

металевими # 

47.00.5 Виробами • Роздрібна торгівля побутовими # 

47.00.6 Виробами • Роздрібна торгівля # культурно-відпочинкової 

призначеності 

47.00.7 Виробами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними #, предметами туалету, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.16 Виробами • Роздрібна торгівля хлібопекарськими # 

47.00.16-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля хлібопекарськими # 

47.00.17 Виробами • Роздрібна торгівля цукровими кондитерськими # 

47.00.17-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля цукровими кондитерськими # 

47.00.27 Виробами • Роздрібна торгівля тютюновими # 

47.00.27-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля тютюновими # 

47.00.41 Виробами • Роздрібна торгівля металевими # 

47.00.41-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля металевими # 

47.00.57 Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними #, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57 Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, # з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57 Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з корка та плетеними # 

47.00.57-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними #, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, # з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з корка та плетеними # 

47.00.59 Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними #, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 



побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59 Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими #, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59 Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними #, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59 Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими # та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59 Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, # й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними #, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими #, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними #, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими # та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 



устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, # й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.69 Виробами • Роздрібна торгівля сувенірами та художніми # 

47.00.69-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля сувенірами та художніми # 

47.00.73 Виробами • Роздрібна торгівля шкіряними # та дорожніми 

речами 

47.00.73-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля шкіряними # та дорожніми 

речами 

47.00.74 Виробами • Роздрібна торгівля фармацевтичними # 

47.00.74-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля фармацевтичними # 

47.00.75 Виробами • Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними # 

47.00.75-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними # 

47.00.82 Виробами • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними # 

47.00.82-

00.00 
Виробами • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними # 

46.69.14 Виробництва • Оптова торгівля машинами для харчової, 

тютюнової промисловості та # напоїв 

46.69.14-

00.00 
Виробництва • Оптова торгівля машинами для харчової, 

тютюнової промисловості та # напоїв 

46.24 Вичиненою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та # шкірою 

46.24.1 Вичиненою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та # шкірою 

46.24.10 Вичиненою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та # шкірою 

46.24.10-

00.00 
Вичиненою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та # шкірою 

46.43.12 Відео- • Оптова торгівля радіо-, теле-, # і DVD-апаратурою 

46.43.12-

00.00 
Відео- • Оптова торгівля радіо-, теле-, # і DVD-апаратурою 

46.43.13 Відеодисками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими # (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Відеодисками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими # (DVD) (крім стрічок без запису) 



46.52.13 Відеодисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими # (DVD), без 

запису 

46.52.13-

00.00 
Відеодисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими # (DVD), без 

запису 

47.00.64 Відеозаписами • Роздрібна торгівля музичними записами та # 

47.00.64-

00.00 
Відеозаписами • Роздрібна торгівля музичними записами та # 

46.43.13 Відеострічками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і #, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Відеострічками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і #, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.52.13 Відеострічками • Оптова торгівля аудіо- та #, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Відеострічками • Оптова торгівля аудіо- та #, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.15.12 Відеоустаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-

, телевізійним і # 

46.15.12-

00.00 
Відеоустаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-

, телевізійним і # 

47.00.33 Відеоустаткованням • Роздрібна торгівля аудіо- та # 

47.00.33-

00.00 
Відеоустаткованням • Роздрібна торгівля аудіо- та # 

46.77 Відходами • Оптова торгівля # та брухтом 

46.77.1 Відходами • Оптова торгівля # та брухтом 

46.77.10 Відходами • Оптова торгівля # та брухтом 

46.77.10-

00.00 
Відходами • Оптова торгівля # та брухтом 

45.20.14 Вікон • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, #, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Вікон • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, #, оновлення 



фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Вікон • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, #, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Вікон • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, #, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

46.74 Водопровідним • Оптова торгівля металевими виробами, # та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.1 Водопровідним • Оптова торгівля металевими виробами, # та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.12 Водопровідним • Оптова торгівля # та опалювальним устаткованням 

і приладдям до нього 

46.74.12-

00.00 
Водопровідним • Оптова торгівля # та опалювальним устаткованням 

і приладдям до нього 

47.00.45 Водопровідним • Роздрібна торгівля # та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.45-

00.00 
Водопровідним • Роздрібна торгівля # та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

46.34.11 Водою • Оптова торгівля соками, мінеральною #, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Водою • Оптова торгівля соками, мінеральною #, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.76.12 Волокнами • Оптова торгівля текстильними # 

46.76.12-

00.00 
Волокнами • Оптова торгівля текстильними # 

47.00.85 Вугіллям • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у 

балонах, # і дровами 

47.00.85-

00.00 
Вугіллям • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у 

балонах, # і дровами 

46.64 В'язальними • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та # 

машинами 

46.64.1 В'язальними • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та # 

машинами 

46.64.10 В'язальними • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та # 



машинами 

46.64.10-

00.00 
В'язальними • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та # 

машинами 

46.18.12 Газетами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, #, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Газетами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, #, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.49.22 Газетами • Оптова торгівля журналами та # 

46.49.22-

00.00 
Газетами • Оптова торгівля журналами та # 

47.00.62 Газетами • Роздрібна торгівля # та журналами 

47.00.62-

00.00 
Газетами • Роздрібна торгівля # та журналами 

46.34.11 Газованими • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, # 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Газованими • Оптова торгівля соками, мінеральною водою, # 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

47.00.85 Газом • Роздрібна торгівля побутовим паливом, # у 

балонах, вугіллям і дровами 

47.00.85-

00.00 
Газом • Роздрібна торгівля побутовим паливом, # у 

балонах, вугіллям і дровами 

47.00.44 Газонним • Роздрібна торгівля # і садовим устаткованням 

47.00.44-

00.00 
Газонним • Роздрібна торгівля # і садовим устаткованням 

46.61.12 Газонними • Оптова торгівля # та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Газонними • Оптова торгівля # та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.12.11 Газоподібним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і # паливом та мастильними 

матеріалами 



46.12.11-

00.00 
Газоподібним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і # паливом та мастильними 

матеріалами 

46.71 Газоподібним • Оптова торгівля твердим, рідинним і # паливом та 

мастильними матеріалами 

46.71.1 Газоподібним • Оптова торгівля твердим, рідинним і # паливом та 

мастильними матеріалами 

46.71.13 Газоподібним • Оптова торгівля іншим рідинним і # паливом та 

мастильними матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Газоподібним • Оптова торгівля іншим рідинним і # паливом та 

мастильними матеріалами 

46.41.14 Галантереєю • Оптова торгівля # 

46.41.14-

00.00 
Галантереєю • Оптова торгівля # 

46.63 Гірничими • Оптова торгівля #, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.1 Гірничими • Оптова торгівля #, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10 Гірничими • Оптова торгівля #, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10-

00.00 
Гірничими • Оптова торгівля #, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.18.12 Годинниками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, #, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Годинниками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, #, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.48 Годинниками • Оптова торгівля # та ювелірними виробами 

46.48.1 Годинниками • Оптова торгівля # та ювелірними виробами 

46.48.10 Годинниками • Оптова торгівля # та ювелірними виробами 

46.48.10-

00.00 
Годинниками • Оптова торгівля # та ювелірними виробами 

47.00.82 Годинниками • Роздрібна торгівля # та ювелірними виробами 

47.00.82-

00.00 
Годинниками • Роздрібна торгівля # та ювелірними виробами 



46.38.21 Гомогенізованими • Оптова торгівля # готовими продуктами та 

дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Гомогенізованими • Оптова торгівля # готовими продуктами та 

дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23 Гомогенізованими • Роздрібна торгівля # готовими продуктами та 

дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Гомогенізованими • Роздрібна торгівля # готовими продуктами та 

дієтичними харчовими продуктами 

46.44.11 Гончарними • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і # виробами 

46.44.11-

00.00 
Гончарними • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і # виробами 

47.00.59 Гончарними • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Гончарними • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.4 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля # товарами 

46.41.13 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними # виробами з текстильних матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними # виробами з текстильних матеріалів 

46.49.1 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, # металевими виробами, плетеними 

виробами, виробами з корка та іншими 

господарсько-побутовими виробами, н. в. і. у. 

46.49.1 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими # виробами, н. в. і. у. 

46.49.11 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, # металевими виробами 

46.49.11-

00.00 
Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, # металевими виробами 

46.49.19 Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля # виробами та устаткованням, н. в. 

і. у. 



46.49.19-

00.00 
Господарсько-

побутовими 

• Оптова торгівля # виробами та устаткованням, н. в. 

і. у. 

46.38.21 Готовими • Оптова торгівля гомогенізованими # продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Готовими • Оптова торгівля гомогенізованими # продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23 Готовими • Роздрібна торгівля гомогенізованими # 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Готовими • Роздрібна торгівля гомогенізованими # 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

46.43.13 Грамплатівками • Оптова торгівля #, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Грамплатівками • Оптова торгівля #, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

45.31.11 Ґумовими • Оптова торгівля # шинами та камерами до шин 

45.31.11-

00.00 
Ґумовими • Оптова торгівля # шинами та камерами до шин 

46.76.13 Ґумою • Оптова торгівля пластмасами та # в первинних 

формах 

46.76.13-

00.00 
Ґумою • Оптова торгівля пластмасами та # в первинних 

формах 

45.20.14 Дверей • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування #, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Дверей • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування #, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Дверей • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування #, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Дверей • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування #, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

46.62.11 Деревини • Оптова торгівля верстатами для обробляння # 

46.62.11-

00.00 
Деревини • Оптова торгівля верстатами для обробляння # 

46.73.11 Деревини • Оптова торгівля продукцією первинного 

обробляння # 



46.73.12-

00.00 
Деревини • Оптова торгівля продукцією первинного 

обробляння # 

46.73.11 Деревиною • Оптова торгівля начорно обробленою # 

46.73.11-

00.00 
Деревиною • Оптова торгівля начорно обробленою # 

46.49.12 Дерев'яними • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними виробами та іншими # 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Дерев'яними • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

корка, бондарними виробами та іншими # 

виробами 

47.00.57 Дерев'яними • Роздрібна торгівля # виробами, виробами з корка 

та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Дерев'яними • Роздрібна торгівля # виробами, виробами з корка 

та плетеними виробами 

46.52.13 Дисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними #, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Дисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними #, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13 Дискетами • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, #, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Дискетами • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, #, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.38.21 Дієтичними • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та # харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Дієтичними • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та # харчовими продуктами 

47.00.23 Дієтичними • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та # харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Дієтичними • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та # харчовими продуктами 

46.12.13 Добривами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, # та 

агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Добривами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, # та 



агрохімічною продукцією 

46.75.11 Добривами • Оптова торгівля # й агрохімічною продукцією 

46.75.11-

00.00 
Добривами • Оптова торгівля # й агрохімічною продукцією 

47.00.78 Добривами • Роздрібна торгівля # й агрохімічною продукцією 

47.00.78-

00.00 
Добривами • Роздрібна торгівля # й агрохімічною продукцією 

47.00.7 Домашніми • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, # тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.79 Домашніми • Роздрібна торгівля # тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.79-

00.00 
Домашніми • Роздрібна торгівля # тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.7 Домашніх • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми тваринами та 

кормами для # тварин 

47.00.79 Домашніх • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та 

кормами для # тварин  

47.00.79-

00.00 
Домашніх • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та 

кормами для # тварин 

45.11.12 Допомоги • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної #, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Допомоги • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної #, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Допомоги • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної # та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Допомоги • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної # та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 



45.11.24 Допомоги • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної #, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Допомоги • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної #, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

46.16.13 Дорожніми • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними виробами та # речами 

46.16.13-

00.00 
Дорожніми • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними виробами та # речами 

46.49.34 Дорожніми • Оптова торгівля шкіряними виробами та # речами 

46.49.34-

00.00 
Дорожніми • Оптова торгівля шкіряними виробами та # речами 

47.00.73 Дорожніми • Роздрібна торгівля шкіряними виробами та # 

речами 

47.00.73-

00.00 
Дорожніми • Роздрібна торгівля шкіряними виробами та # 

речами 

47.00.85 Дровами • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у 

балонах, вугіллям і # 

47.00.85-

00.00 
Дровами • Роздрібна торгівля побутовим паливом, газом у 

балонах, вугіллям і # 

46.43 Електричними • Оптова торгівля # побутовими приладами 

46.43.1 Електричними • Оптова торгівля # побутовими приладами 

46.43.11 Електричними • Оптова торгівля # побутовими приладами, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Електричними • Оптова торгівля # побутовими приладами, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 

46.69.15 Електричними • Оптова торгівля професійними # машинами, 

апаратами та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Електричними • Оптова торгівля професійними # машинами, 

апаратами та приладдям 

47.00.54 Електричними • Роздрібна торгівля # побутовими приладами 

47.00.54-

00.00 
Електричними • Роздрібна торгівля # побутовими приладами 

45.20.11 Електричної • Технічне обслуговування та ремонтування 



автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування # 

системи, шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Електричної • Ремонтування # системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.12-

00.00 
Електричної • Ремонтування # системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.21 Електричної • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування # 

системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Електричної • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування # 

системи та кузова), звичайне 

45.20.22 Електричної • Ремонтування # системи інших автотранспортних 

засобів 

45.20.22-

00.00 
Електричної • Ремонтування # системи інших автотранспортних 

засобів 

45.20.11-

00.00 
Електричної    Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування # 

системи, шин і кузова), звичайні 

46.14.11 Електронним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, # і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Електронним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, # і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.52 Електронним • Оптова торгівля # та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.1 Електронним • Оптова торгівля # та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.12 Електронним • Оптова торгівля # устаткованням і його частинами 

46.52.12-

00.00 
Електронним • Оптова торгівля # устаткованням і його частинами 

46.73.14 Емалями • Оптова торгівля фарбами, лаками та # 

46.73.14-

00.00 
Емалями • Оптова торгівля фарбами, лаками та # 

47.00.42 Емалями • Роздрібна торгівля фарбами, лаками та # 

47.00.42-

00.00 
Емалями • Роздрібна торгівля фарбами, лаками та # 

46.23 Живили • Оптова торгівля # тваринами 



46.2 Живими • Оптова торгівля сільськогосподарською 

сировиною та # тваринами 

46.11 Живими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, # тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11.1 Живими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, # тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11.11 Живими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

тваринами 

46.11.11-

00.00 
Живими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

тваринами 

46.23.1 Живими • Оптова торгівля # тваринами 

46.23.10 Живими • Оптова торгівля # тваринами 

46.23.10-

00.00 
Живими • Оптова торгівля # тваринами 

46.33 Жирами • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та харчовими оліями й # 

46.33.1 Жирами • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та харчовими оліями й # 

46.33.13 Жирами • Оптова торгівля харчовими оліями й # 

46.33.13-

00.00 
Жирами • Оптова торгівля харчовими оліями й # 

47.00.22 Жирами • Роздрібна торгівля харчовими оліями й # 

47.00.22-

00.00 
Жирами • Роздрібна торгівля харчовими оліями й # 

45.19.12 Житлові • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як # фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Житлові • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як # фургони та автофургони 

45.19.22 Житлові • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як # фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Житлові • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як # фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

46.18.12 Журналами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, #, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 



46.18.12-

00.00 
Журналами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, #, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.49.2 Журналами • Оптова торгівля книжками, # та канцелярськими 

товарами 

46.49.22 Журналами • Оптова торгівля # та газетами 

46.49.22-

00.00 
Журналами • Оптова торгівля # та газетами 

47.00.62 Журналами • Роздрібна торгівля газетами та # 

47.00.62-

00.00 
Журналами • Роздрібна торгівля газетами та # 

46.69.19 Загальної • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням # та спеціальної призначеності 

46.69.19-

00.00 
Загальної • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням # та спеціальної призначеності 

46.72.11 Залізними • Оптова торгівля # рудами 

46.72.11-

00.00 
Залізними • Оптова торгівля # рудами 

45.20.16 Залізницею • Перевезення сухих вантажів насипом # 

46.72.13 Залізом • Оптова торгівля # і сталлю в первинних формах 

46.72.13-

00.00 
Залізом • Оптова торгівля # і сталлю в первинних формах 

45.20.14 Замків • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, #, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Замків • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, #, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Замків • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, #, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Замків • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, #, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.32.22 Замовлення • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове # 



45.32.22-

00.00 
Замовлення • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове # 

46.39.11 Замороженими • Оптова торгівля # харчовими продуктами 

47.00.64 Записами • Роздрібна торгівля музичними # та відеозаписами 

47.00.64-

00.00 
Записами • Роздрібна торгівля музичними # та відеозаписами 

46.43.13 Запису • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім стрічок без 

#) 

46.43.13-

00.00 
Запису • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім стрічок без 

#) 

46.52.13 Запису • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD), без # 

46.52.13-

00.00 
Запису • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD), без # 

45.0 Засобами • Торгівля автотранспортними # 

45.11 Засобами • Торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними # 

45.11.1 Засобами • Оптова торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними # 

45.11.2 Засобами • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними # в 

спеціалізованих магазинах 

45.11.3 Засобами • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними #, інша 

45.11.4 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними # 

45.11.11 Засобами • Оптова торгівля пасажирськими 

автотранспортними # 

45.11.11-

00.00 
Засобами • Оптова торгівля пасажирськими 

автотранспортними # 

45.11.12 Засобами • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними #, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 



45.11.12-

00.00 
Засобами • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними #, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.21 Засобами • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними # в спеціалізованих магазинах 

45.11.21-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними # в спеціалізованих магазинах 

45.11.22 Засобами • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними #, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.22-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними #, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23 Засобами • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними #, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Засобами • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними #, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними #, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.31 Засобами • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними # через 

Інтернет-магазини 

45.11.31-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними # через 

Інтернет-магазини 

45.11.39 Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними #, інші, н. в. 

і. у. 

45.11.41 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними # через Інтернет-магазини 



45.11.41-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними # через Інтернет-магазини 

45.11.49 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними #, інші 

45.11.49-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними #, інші 

45.11-39-

00.00  
Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними #, інші, н. в. 

і. у. 

45.19 Засобами • Торгівля іншими автотранспортними # 

45.19.1 Засобами • Оптова торгівля іншими автотранспортними # 

45.19.2 Засобами • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними # в 

спеціалізованих магазинах 

45.19.3 Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі іншими 

автотранспортними #, інші 

45.19.4 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними # 

45.19.12 Засобами • Оптова торгівля транспортними # для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Засобами • Оптова торгівля транспортними # для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.22 Засобами • Роздрібна торгівля транспортними # для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля транспортними # для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.31 Засобами • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними # 

через Інтернет-магазини 

45.19.31-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними # 

через Інтернет-магазини 

45.19.39 Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі 

автотранспортними #, інші, н. в. і. у. 

45.19.39-

00.00 
Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі 

автотранспортними #, інші, н. в. і. у. 

45.19.41 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними # через Інтернет-

магазини 

45.19.41-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними # через Інтернет-



магазини 

45.19.49 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними #, інші 

45.19.49-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними #, інші 

45.41.14 Засобами • Перевезення інтермодальних контейнерів 

дорожніми транспортними # 

46 Засобами • Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними # та мотоциклами 

46.14.11 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними #, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними #, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.15 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними # та 

металевими виробами 

46.15.1 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними # та 

металевими виробами 

46.15.13 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними # та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними # та ручним інструментом 

46.18.11 Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, # для 

чищення 

46.18.11-

00.00 
Засобами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, # для 

чищення 

46.44 Засобами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і # для чищення 

46.44.1 Засобами • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і # для чищення 

46.44.12 Засобами • Оптова торгівля # для чищення 

46.44.12-

00.00 
Засобами • Оптова торгівля # для чищення 

46.51 Засобами • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними # 



46.51.1 Засобами • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними # 

46.51.10 Засобами • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними # 

46.51.10-

00.00 
Засобами • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними # 

47 Засобами • Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними # та мотоциклами 

47.00.84 Засобами • Роздрібна торгівля # для чищення 

47.00.84-

00.00 
Засобами • Роздрібна торгівля # для чищення 

47.0 Засобами • Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними # та мотоциклами 

47.0 Засобами • Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними # та мотоциклами 

47.00.31 Засобами  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними # 

47.00.31-

00.00 
Засобами  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними # 

45.11.12 Засоби • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні # та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Засоби • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні # та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Засоби • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні # та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Засоби • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні # та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Засоби • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 



подібні автотранспортні # та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Засоби • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні # та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45 Засобів • Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонтування автотранспортних # і мотоциклів 

45.2 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування 

автотранспортних # 

45.3 Засобів • Торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # 

45.20 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування 

автотранспортних # 

45.20.1 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних # 

45.20.2 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних # 

45.20.11 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних # 

(крім послуг щодо ремонтування електричної 

системи, шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних # 

(крім послуг щодо ремонтування електричної 

системи, шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Засобів • Ремонтування електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних # 

45.20.12-

00.00 
Засобів • Ремонтування електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних # 

45.20.13 Засобів • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних #, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Засобів • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних #, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.14 Засобів • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних # і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14- Засобів • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 



00.00 автотранспортних # і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.21 Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних # (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Засобів • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних # (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.22 Засобів • Ремонтування електричної системи інших 

автотранспортних # 

45.20.22-

00.00 
Засобів • Ремонтування електричної системи інших 

автотранспортних # 

45.20.23 Засобів • Ремонтування кузова інших автотранспортних # і 

подібні послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Засобів • Ремонтування кузова інших автотранспортних # і 

подібні послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.31 Засобів • Оптова торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # 

45.31.1 Засобів • Оптова торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # 

45.31.2 Засобів • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до автотранспортних # 

45.31.12 Засобів • Оптова торгівля іншими частинами та приладдям 

до автотранспортних # 

45.31.12-

00.00 
Засобів • Оптова торгівля іншими частинами та приладдям 

до автотранспортних # 

45.31.20 Засобів • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до автотранспортних # 

45.31.20-

00.00 
Засобів • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та приладдям до автотранспортних # 

45.32 Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # 

45.32.1 Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # у спеціалізованих магазинах 

45.32.2 Засобів • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних #, інші 

45.32.12 Засобів • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних # у 

спеціалізованих магазинах 



45.32.12-

00.00 
Засобів • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних # у 

спеціалізованих магазинах 

45.32.21 Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # через Інтернет-магазини 

45.32.22 Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Засобів • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних # на поштове замовлення 

45.32.29 Засобів • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних #, інші, н. в. і. у. 

45.32.29-

00.00 
Засобів • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних #, інші, н. в. і. у. 

46.69.11 Засобів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних #, мотоциклів і велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Засобів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних #, мотоциклів і велосипедів 

46.69.16 Зброєю • Оптова торгівля # та боєприпасами 

46.69.16-

00.00 
Зброєю • Оптова торгівля # та боєприпасами 

45.20.21 Звичайне • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), # 

45.20.21-

00.00 
Звичайне • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), # 

45.20.11 Звичайні • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і кузова), # 

45.20.11-

00.00 
Звичайні • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і кузова), # 

46.21 Зерном • Оптова торгівля #, необробленим тютюном, 

насінням і кормами дня тварин 

46.21.1 Зерном • Оптова торгівля #, насінням і кормами для тварин 

46.21.11 Зерном • Оптова торгівля # 

46.21.11-

00.00 
Зерном • Оптова торгівля # 



45.20.14 Зіткнення • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після #) 

45.20.14-

00.00 
Зіткнення • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після #) 

45.20.23 Зіткнення • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після #) 

45.20.23-

00.00 
Зіткнення • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після #) 

46.18.12 Іграми • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Іграми • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.49.32 Іграми • Оптова торгівля # та іграшками 

46.49.32-

00.00 
Іграми • Оптова торгівля # та іграшками 

47.00.67 Іграми • Роздрібна торгівля # та іграшками 

47.00.67-

00.00 
Іграми  • Роздрібна торгівля # та іграшками 

46.18.12 Іграшками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, #, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Іграшками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, #, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.49.32 Іграшками • Оптова торгівля іграми та # 



46.49.32-

00.00 
Іграшками • Оптова торгівля іграми та # 

47.00.67 Іграшками • Роздрібна торгівля іграми та # 

47.00.67-

00.00 
Іграшками • Роздрібна торгівля іграми та # 

46.63 Інженерно-будівельними • Оптова торгівля гірничими, будівельними та # 

машинами 

46.63.1 Інженерно-будівельними • Оптова торгівля гірничими, будівельними та # 

машинами 

46.63.10 Інженерно-будівельними • Оптова торгівля гірничими, будівельними та # 

машинами 

46.63.10-

00.00 
Інженерно-будівельними • Оптова торгівля гірничими, будівельними та # 

машинами 

46.18.12 Інструментами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними #, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Інструментами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними #, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.46.12-

00.00 
Інструментами • Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними # та пристроями 

46.49.31 Інструментами • Оптова торгівля музичними # 

46.49.31-

00.00 
Інструментами • Оптова торгівля музичними # 

47.00.58 Інструментами • Роздрібна торгівля музичними # та нотами 

47.00.58-

00.00 
Інструментами • Роздрібна торгівля музичними # та нотами 

46.46.12 Інструментами  • Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними # та пристроями 

46.15.13 Інструментом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними засобами та ручним # 

46.15.13-

00.00 
Інструментом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними засобами та ручним # 

46.74.13 Інструментом • Оптова торгівля ручним # 

46.74.13-

00.00 
Інструментом • Оптова торгівля ручним # 



47.00.47 Інструментом • Роздрібна торгівля ручним # 

47.00.47-

00.00 
Інструментом • Роздрібна торгівля ручним # 

45.11.31 Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через # 

45.11.31-

00.00 
Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через # 

45.11.41 Інтернет-магазини • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через # 

45.11.41-

00.00 
Інтернет-магазини • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через # 

45.19.31 Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами через # 

45.19.31-

00.00 
Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами через # 

45.19.41 Інтернет-магазини • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними засобами через # 

45.19.41-

00.00 
Інтернет-магазини • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими автотранспортними засобами через # 

45.32.21 Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через # 

45.32.21-

00.00 
Інтернет-магазини • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через # 

46.5 Інформаційно-

технологічним 

• Оптова торгівля # і комунікаційним устаткованням 

47.00.3 Інформаційно-

технологічним 

• Роздрібна торгівля # і комунікаційним 

устаткованням 

46.37 Кавою • Оптова торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

46.37.1 Кавою • Оптова торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

46.37.10 Кавою • Оптова торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

46.37.10-

00.00 
Кавою • Оптова торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

47.00.21 Кавою • Роздрібна торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

47.00.21-

00.00 
Кавою • Роздрібна торгівля #, чаєм, какао та прянощами 

46.37 Какао • Оптова торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 

46.37.1 Какао • Оптова торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 



46.37.10 Какао • Оптова торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 

46.37.10-

00.00 
Какао • Оптова торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 

47.00.21 Какао • Роздрібна торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 

47.00.21-

00.00 
Какао • Роздрібна торгівля кавою, чаєм, # та прянощами 

45.31.11 Камерами • Оптова торгівля ґумовими шинами та # до шин 

45.31.11-

00.00 
Камерами • Оптова торгівля ґумовими шинами та # до шин 

46.18.12 Канцелярським • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, # 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Канцелярськими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, # 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.49.2 Канцелярськими • Оптова торгівля книжками, журналами та # 

товарами 

46.49.23 Канцелярськими • Оптова торгівля # товарами 

46.49.23-

00.00 
Канцелярськими • Оптова торгівля # товарами 

47.00.63 Канцелярськими • Роздрібна торгівля # товарами 

47.00.63-

00.00 
Канцелярськими • Роздрібна торгівля # товарами 

46.76.11 Картоном • Оптова торгівля папером і # 

46.76.11-

00.00 
Картоном • Оптова торгівля папером і # 

46.11.12 Квітами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

рослинами 

46.11.12-

00.00 
Квітами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

рослинами 

46.22 Квітами • Оптова торгівля # та рослинами 

46.22.1 Квітами • Оптова торгівля # та рослинами 

46.22.10 Квітами • Оптова торгівля # та рослинами 

46.22.10-

00.00 
Квітами • Оптова торгівля # та рослинами 



47.00.7 Квітами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, #, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.77 Квітами • Роздрібна торгівля #, рослинами та насінням 

47.00.77-

00.00 
Квітами • Роздрібна торгівля #, рослинами та насінням 

47.00.66 Кемпінговим • Роздрібна торгівля # устаткованням 

47.00.66-

00.00 
Кемпінговим • Роздрібна торгівля # устаткованням 

45.19.12 Кемпінгу • Оптова торгівля транспортними засобами для #, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Кемпінгу • Оптова торгівля транспортними засобами для #, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.22 Кемпінгу • Роздрібна торгівля транспортними засобами для #, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Кемпінгу • Роздрібна торгівля транспортними засобами для #, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

46.47 Килимами • Оптова торгівля меблями, # й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.1 Килимами • Оптова торгівля меблями, # й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.13 Килимами • Оптова торгівля # та паласами 

46.47.13-

00.00 
Килимами • Оптова торгівля # та паласами 

47.00.53 Килимами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на підлогу, # та паласами 

47.00.53-

00.00 
Килимами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на підлогу, # та паласами 

46.73.18 Килимів • Оптова торгівля покривами на підлогу (крім #) 

46.73.18-

00.00 
Килимів • Оптова торгівля покривами на підлогу (крім #) 

46.18.12 Книжками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, #, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Книжками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 



велосипедами, #, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.49.2 Книжками • Оптова торгівля #, журналами та канцелярськими 

товарами 

46.49.21 Книжками • Оптова торгівля # 

46.49.21-

00.00 
Книжками • Оптова торгівля # 

47.00.61 Книжками • Роздрібна торгівля # 

47.00.61-

00.00 
Книжками • Роздрібна торгівля # 

47.00.92 Книжками • Роздрібна торгівля #, що були у використанні 

47.00.92-

00.00 
Книжками • Роздрібна торгівля #, що були у використанні 

45.20.13 Коліс • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування # 

45.20.13-

00.00 
Коліс • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування # 

46.72.14 Кольоровими • Оптова торгівля # металами в первинних формах 

46.72.14-

00.00 
Кольоровими • Оптова торгівля # металами в первинних формах 

46.72.12 Кольорових • Оптова торгівля рудами # металів 

46.72.12-

00.00 
Кольорових • Оптова торгівля рудами # металів 

46.43.13 Компакт-дисками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, # (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Компакт-дисками • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, # (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.52.13 Компакт-дисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, # 

(CD) та цифровими відеодисками (DVD), без 

запису 

46.52.13-

00.00 
Компакт-дисками • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, # 

(CD) та цифровими відеодисками (DVD), без 

запису 

46.14.11 Комп'ютерами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 



програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Комп'ютерами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.51 Комп'ютерами • Оптова торгівля #, комп'ютерним периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.1 Комп'ютерами • Оптова торгівля #, комп'ютерним периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10 Комп'ютерами • Оптова торгівля #, комп'ютерним периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10-

00.00 
Комп'ютерами • Оптова торгівля #, комп'ютерним периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

47.00.31 Комп'ютерами • Роздрібна торгівля #, периферійними пристроями 

та програмними засобами 

47.00.31-

00.00 
Комп'ютерами • Роздрібна торгівля #, периферійними пристроями 

та програмними засобами 

46.51 Комп'ютерним • Оптова торгівля комп'ютерами, # периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.1 Комп'ютерним • Оптова торгівля комп'ютерами, # периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10 Комп'ютерним • Оптова торгівля комп'ютерами, # периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10-

00.00 
Комп'ютерним • Оптова торгівля комп'ютерами, # периферійним 

устаткованням і програмними засобами 

46.5 Комунікаційним • Оптова торгівля інформаційно-технологічним і # 

устаткованням 

47.00.3 Комунікаційним • Роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і 

# устаткованням 

46.36 Кондитерськими • Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

# виробами 

46.36.1 Кондитерськими • Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

# виробами 

46.36.13 Кондитерськими • Оптова торгівля шоколадом і цукровими # 

виробами 

46.36.13-

00.00 
Кондитерськими • Оптова торгівля шоколадом і цукровими # 

виробами 

47.00.17 Кондитерськими • Роздрібна торгівля цукровими # виробами 

47.00.17-

00.00 
Кондитерськими • Роздрібна торгівля цукровими # виробами 



46.14.11-

00.00 
Конторським • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим #/офісним устаткованням 

46.65 Конторськими • Оптова торгівля #/офісними меблями 

46.65.1 Конторськими • Оптова торгівля #/офісними меблями 

46.65.10 Конторськими • Оптова торгівля #/офісними меблями 

46.65.10-

00.00 
Конторськими • Оптова торгівля #/офісними меблями 

46.66 Конторськими • Оптова торгівля іншими #/офісними машинами й 

устаткованням 

46.66.1 Конторськими • Оптова торгівля іншими #/офісними машинами й 

устаткованням 

46.66.10 Конторськими • Оптова торгівля іншими #/офісними машинами й 

устаткованням 

46.66.10-

00.00 
Конторськими • Оптова торгівля іншими #/офісними машинами й 

устаткованням 

46.49.1 Корка • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з # та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. 

і. у. 

46.49.12 Корка • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

#, бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Корка • Оптова торгівля плетеними виробами, виробами з 

#, бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

47.00.57 Корка • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з # та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Корка • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з # та плетеними виробами 

46.21 Кормами • Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і # для тварин 

46.21.1 Кормами • Оптова торгівля зерном, насінням і # для тварин 

46.21.14 Кормами • Оптова торгівля # для тварин 

46.21.14-

00.00 
Кормами • Оптова торгівля # для тварин 

47.00.7 Кормами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми тваринами та # 

для домашніх тварин 



47.00.79 Кормами • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та # для 

домашніх тварин 

47.00.79-

00.00 
Кормами • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та # для 

домашніх тварин 

46.45 Косметикою • Оптова торгівля парфумами та # 

46.45.1 Косметикою • Оптова торгівля парфумами та # 

46.45.10 Косметикою • Оптова торгівля парфумами та # 

46.45.10-

00.00 
Косметикою • Оптова торгівля парфумами та # 

47.00.76 Косметичними • Роздрібна торгівля # товарами та предметами 

туалету 

47.00.76-

00.00 
Косметичними • Роздрібна торгівля # товарами та предметами 

туалету 

45.20.11 Кузова • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і #), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Кузова • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і #), звичайні 

45.20.14 Кузова • Ремонтування # автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Кузова • Ремонтування # автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.21 Кузова • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та #), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Кузова • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та #), звичайне 

45.20.23 Кузова • Ремонтування # інших автотранспортних засобів і 

подібні послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Кузова • Ремонтування # інших автотранспортних засобів і 

подібні послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

47.00.6 Культурно- • Роздрібна торгівля виробами # призначеності 



відпочинкової 

46.73.14 Лаками • Оптова торгівля фарбами, # та емалями 

46.73.14-

00.00 
Лаками • Оптова торгівля фарбами, # та емалями 

47.00.42 Лаками • Роздрібна торгівля фарбами, # та емалями 

47.00.42-

00.00 
Лаками • Роздрібна торгівля фарбами, # та емалями 

45.11.23-

00.00 
Легковими • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими # 

автомобілями, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

46.73.15 Листовим • Оптова торгівля # склом 

46.73.15-

00.00 
Листовим • Оптова торгівля # склом 

47.00.43 Листовим • Роздрібна торгівля # склом 

47.00.43-

00.00 
Листовим • Роздрібна торгівля # склом 

46.61.11 Лісогосподарськими • Оптова торгівля сільськогосподарськими та # 

машинами, устаткованням і приладдям, зокрема 

тракторами 

46.61.11-

00.00 
Лісогосподарськими • Оптова торгівля сільськогосподарськими та # 

машинами, устаткованням і приладдям, зокрема 

тракторами 

46.13 Лісоматеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

будівельними матеріалами 

46.13.1 Лісоматеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

будівельними матеріалами 

46.13.11 Лісоматеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

продукцією з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Лісоматеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

продукцією з лісоматеріалів 

46.73 Лісоматеріалами • Оптова торгівля #, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним устаткованням 

46.73.1 Лісоматеріалами • Оптова торгівля #, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним устаткованням 

46.13.11 Лісоматеріалів • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з # 

46.13.11-

00.00 
Лісоматеріалів • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з # 

46.14 Літаками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



машинами та механізмами, промисловим 

устаткованням, суднами та # 

46.14.1 Літаками • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, промисловим 

устаткованням, суднами та # 

45.11.2 Магазинах • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами в 

спеціалізованих # 

45.11.21 Магазинах • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих # 

45.11.21-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих # 

45.11.22 Магазинах • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, у спеціалізованих # 

45.11.22-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, у спеціалізованих # 

45.11.23 Магазинах • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

у спеціалізованих # 

45.11.23-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих # 

45.11.24 Магазинах • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих # 

45.11.24-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих # 

45.19.2 Магазинах • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами в спеціалізованих # 

45.19.21 Магазинах • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 



причепами, напівпричепами та автобусами, у 

спеціалізованих # 

45.19.21-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у 

спеціалізованих # 

45.19.22 Магазинах • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та 

автофургони, у спеціалізованих # 

45.19.22-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та 

автофургони, у спеціалізованих # 

45.32.1 Магазинах • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих # 

45.32.11 Магазинах • Роздрібна торгівля шинами в спеціалізованих # 

45.32.11-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля шинами в спеціалізованих # 

45.32.12 Магазинах • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів у 

спеціалізованих # 

45.32.12-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів у 

спеціалізованих # 

45.40.2 Магазинах • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у спеціалізованих 

45.40.20 Магазинах • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у спеціалізованих # 

45.40.20-

00.00 
Магазинах • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у спеціалізованих# 

46.52.13 Магнітними • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, # та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Магнітними • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, # та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

45.11 Маловантажними • Торгівля автомобілями та # автотранспортними 

засобами 

45.11.1 Маловантажними • Оптова торгівля автомобілями та # 

автотранспортними засобами 

45.11.2 Маловантажними • Роздрібна торгівля автомобілями та # 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.3 Маловантажними • Роздрібна торгівля автомобілями та # 



автотранспортними засобами, інша 

45.11.4 Маловантажними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та # автотранспортними засобами 

45.11.31 Маловантажними • Роздрібна торгівля автомобілями та # 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.31-

00.00 
Маловантажними • Роздрібна торгівля автомобілями та # 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.39 Маловантажними • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

# автотранспортними засобами, інші, н. в. і. у. 

45.11.39-

00.00 
Маловантажними • Послуги щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

# автотранспортними засобами, інші, н. в. і. у. 

45.11.41 Маловантажними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та # автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.41-

00.00 
Маловантажними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та # автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.49 Маловантажними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та # автотранспортними засобами, 

інші 

45.11.49-

00.00 
Маловантажними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та # автотранспортними засобами, 

інші 

45.20.1 Маловантажних • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і # автотранспортних засобів 

45.20.11 Маловантажних • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і # автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Маловантажних • Ремонтування електричної системи автомобілів і # 

автотранспортних засобів 

45.20.12-

00.00 
Маловантажних • Ремонтування електричної системи автомобілів і # 

автотранспортних засобів 

45.20.13 Маловантажних • Ремонтування шин автомобілів і # 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Маловантажних • Ремонтування шин автомобілів і # 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.14 Маловантажних • Ремонтування кузова автомобілів і # 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 



фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Маловантажних • Ремонтування кузова автомобілів і # 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.11-

00.00 
Маловантажних  • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і # автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

46.49.35 Марками • Оптова торгівля # та монетами 

46.49.35-

00.00 
Марками • Оптова торгівля # та монетами 

47.00.68 Марками • Роздрібна торгівля # та монетами 

47.00.68-

00.00 
Марками • Роздрібна торгівля # та монетами 

45.11.12 Масою • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Масою • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Масою • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Масою • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Масою • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24-

00.00 
Масою • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 



швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (# не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

46.12.11 Мастильними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним паливом та # 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Мастильними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним паливом та # 

матеріалами 

46.71 Мастильними • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та # матеріалами 

46.71.1 Мастильними • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та # матеріалами 

46.71.13 Мастильними • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та # матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Мастильними • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та # матеріалами 

46.12.11 Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним паливом та 

мастильними # 

46.12.11-

00.00 
Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним паливом та 

мастильними # 

46.13 Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними # 

46.13.1 Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними # 

46.13.12 Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

будівельними # 

46.13.12-

00.00 
Матеріалами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

будівельними # 

46.71 Матеріалами • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними # 

46.71.1 Матеріалами • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними # 

46.71.13 Матеріалами • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними # 

46.71.13-

00.00 
Матеріалами • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними # 

46.73 Матеріалами • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними # 

та санітарно-технічним устаткованням 

46.73.1 Матеріалами • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними # 



та санітарно-технічним устаткованням 

46.73.16 Матеріалами • Оптова торгівля іншими будівельними # 

46.73.16-

00.00 
Матеріалами • Оптова торгівля іншими будівельними # 

47.00.4 Матеріалами • Роздрібна торгівля будівельними # та металевими 

виробами 

47.00.49 Матеріалами • Роздрібна торгівля будівельними #, н. в. і. у. 

47.00.49-

00.00 
Матеріалами • Роздрібна торгівля будівельними #, н. в. і. у. 

46.41.13 Матеріалів • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних # 

46.41.13-

00.00 
Матеріалів • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних # 

46.62.19 Матеріалів • Оптова торгівля верстатами для обробляння інших 

# 

46.62.19-

00.00 
Матеріалів • Оптова торгівля верстатами для обробляння інших 

# 

46.69.12 Машин • Оптова торгівля приладдям до # і устатковання 

46.69.12-

00.00 
Машин • Оптова торгівля приладдям до # і устатковання 

46.6 Машинами • Оптова торгівля іншими #, устаткованням і 

приладдям 

46.14 Машинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Машинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.19 Машинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Машинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими # та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.61 Машинами • Оптова торгівля сільськогосподарськими #, 

устаткованням і приладдям 

46.61.1 Машинами • Оптова торгівля сільськогосподарськими #, 

устаткованням і приладдям 

46.61.11 Машинами • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими #, устаткованням і приладдям, 



зокрема тракторами 

46.61.11-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими #, устаткованням і приладдям, 

зокрема тракторами 

46.61.12 Машинами • Оптова торгівля газонними та садовими #, 

устаткованням і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля газонними та садовими #, 

устаткованням і приладдям 

46.63 Машинами • Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними # 

46.63.1 Машинами • Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними # 

46.63.10 Машинами • Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними # 

46.63.10-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними # 

46.64 Машинами • Оптова торгівля # для текстильної промисловості, 

швейними/щвацькими та в'язальними машинами 

46.64 Машинами • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/щвацькими та 

в'язальними # 

46.64.1 Машинами • Оптова торгівля # для текстильної промисловості, 

швейними/щвацькими та в'язальними машинами 

46.64.1 Машинами • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/щвацькими та 

в'язальними # 

46.64.10 Машинами • Оптова торгівля # для текстильної промисловості, 

швейними/щвацькими та в'язальними машинами 

46.64.10 Машинами • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/щвацькими та 

в'язальними # 

46.64.10-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля # для текстильної промисловості, 

швейними/щвацькими та в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/щвацькими та 

в'язальними # 

46.66 Машинами • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними # 

й устаткованням 

46.66.1 Машинами • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними # 

й устаткованням 

46.66.10 Машинами • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними # 

й устаткованням 



46.66.10-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними # 

й устаткованням 

46.69 Машинами • Оптова торгівля іншими # й устаткованням 

46.69.1 Машинами • Оптова торгівля іншими # й устаткованням 

46.69.14 Машинами • Оптова торгівля # для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля # для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.15 Машинами • Оптова торгівля професійними електричними #, 

апаратами та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля професійними електричними #, 

апаратами та приладдям 

46.69.19 Машинами • Оптова торгівля іншими #, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.69.19-

00.00 
Машинами • Оптова торгівля іншими #, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

47.00.88 Машинами • Роздрібна торгівля # й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.88-

00.00 
Машинами • Роздрібна торгівля # й устаткованням, н. в. і. у. 

46.15 Меблями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Меблями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.11 Меблями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

46.15.11-

00.00 
Меблями • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

46.47 Меблями • Оптова торгівля #, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.11 Меблями • Оптова торгівля побутовими # 

46.47.11-

00.00 
Меблями • Оптова торгівля побутовими # 

46.65 Меблями • Оптова торгівля конторськими/офісними # 

46.65.1 Меблями • Оптова торгівля конторськими/офісними # 

46.65.10 Меблями • Оптова торгівля конторськими/офісними # 

46.65.10-

00.00 
Меблями • Оптова торгівля конторськими/офісними # 

47.00.55 Меблями • Роздрібна торгівля # 



47.00.55-

00.00 
Меблями • Роздрібна торгівля # 

46.47.1 Меблями  • Оптова торгівля #, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.18.11 Медичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та # товарами, парфумними й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

46.18.11-

00.00 
Медичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та # товарами, парфумними й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

46.46.12 Медичними • Оптова торгівля хірургічними, # та ортопедичними 

інструментами та пристроями 

46.46.12-

00.00 
Медичними • Оптова торгівля хірургічними, # та ортопедичними 

інструментами та пристроями 

47.00.7 Медичними • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та # 

виробами, предметами туалету, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.75 Медичними • Роздрібна торгівля # й ортопедичними виробами 

47.00.75-

00.00 
Медичними • Роздрібна торгівля # й ортопедичними виробами 

45.11.12 Медичної • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої # допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Медичної • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої # допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Медичної • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої # допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Медичної • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої # допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Медичної • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 



швидкої # допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Медичної • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої # допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

46.12 Металами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, # та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Металами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, # та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.12 Металами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та # у первинних формах 

46.12.12-

00.00 
Металами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та # у первинних формах 

46.72 Металами • Оптова торгівля # та металевими рудами 

46.72.1 Металами • Оптова торгівля # та металевими рудами 

46.72.14 Металами • Оптова торгівля кольоровими # в первинних 

формах 

46.72.14-

00.00 
Металами • Оптова торгівля кольоровими # в первинних 

формах 

46.12.12 Металевими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.12-

00.00 
Металевими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

рудами та металами у первинних формах 

46.15 Металевими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними 

засобами та # виробами 

46.15.1 Металевими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, технічними 

засобами та # виробами 

46.49.1 Металевими • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими # виробами, 

плетеними виробами, виробами з корка та іншими 

господарсько-побутовими виробами, н. в. і. у. 

46.49.11 Металевими • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими # виробами 

46.49.11- Металевими • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 



00.00 приборами, господарсько-побутовими # виробами 

46.72 Металевими • Оптова торгівля металами та # рудами 

46.72.1 Металевими • Оптова торгівля металами та # рудами 

46.74 Металевими • Оптова торгівля # виробами, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.1 Металевими • Оптова торгівля # виробами, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.11 Металевими • Оптова торгівля # виробами 

46.74.11-

00.00 
Металевими • Оптова торгівля # виробами 

47.00.4 Металевими • Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та # 

виробами 

47.00.41 Металевими • Роздрібна торгівля # виробами 

47.00.41-

00.00 
Металевими • Роздрібна торгівля # виробами 

46.62.12 Металів • Оптова торгівля верстатами для обробляння # 

46.62.12-

00.00 
Металів • Оптова торгівля верстатами для обробляння # 

46.72.12 Металів • Оптова торгівля рудами кольорових # 

46.72.12-

00.00 
Металів • Оптова торгівля рудами кольорових # 

46.14 Механізмами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та #, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Механізмами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та #, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.19 Механізмами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та # і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Механізмами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та # і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

45.20.3 Миття • #, полірування автомобілів і подібні послуги 

45.20.30 Миття • #, полірування автомобілів і подібні послуги 

45.20.30-

00.00 
Миття • #, полірування автомобілів і подібні послуги 

45.11.12 Мікроавтобуси • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 



автомобілі швидкої медичної допомоги, #, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Мікроавтобуси • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, #, подібні 

автотранспортні засоби та позашляховики (масою 

не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Мікроавтобуси • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та #, подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Мікроавтобуси • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та #, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Мікроавтобуси • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, #, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Мікроавтобуси • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, #, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

46.34.11 Мінеральною • Оптова торгівля соками, # водою, газованими 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Мінеральною • Оптова торгівля соками, # водою, газованими 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.33 Молочними • Оптова торгівля # продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.1 Молочними • Оптова торгівля # продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.11 Молочними • Оптова торгівля # продуктами 

46.33.11-

00.00 
Молочними • Оптова торгівля # продуктами 



47.00.1 Молочними • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, 

рибою, хлібопекарськими виробами, # продуктами 

та яйцями 

47.00.18 Молочними • Роздрібна торгівля # продуктами 

47.00.18-

00.00 
Молочними • Роздрібна торгівля # продуктами 

46.38 Молюсками • Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, 

зокрема рибою, ракоподібними та # 

46.38.1 Молюсками • Оптова торгівля рибою, ракоподібними та # 

46.38.10 Молюсками • Оптова торгівля рибою, ракоподібними та # 

46.38.10-

00.00 
Молюсками • Оптова торгівля рибою, ракоподібними та # 

47.00.15 Молюсками • Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та # 

47.00.15-

00.00 
Молюсками • Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та # 

46.49.35 Монетами • Оптова торгівля марками та # 

46.49.35-

00.00 
Монетами • Оптова торгівля марками та # 

47.00.68 Монетами • Роздрібна торгівля марками та # 

47.00.68-

00.00 
Монетами • Роздрібна торгівля марками та # 

45.4 Мотоциклами • Торгівля #, частинами та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40 Мотоциклами • Торгівля #, частинами та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40.1 Мотоциклами • Оптова торгівля # і їхніми частинами та приладдям 

45.40.2 Мотоциклами • Роздрібна торгівля # і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.3 Мотоциклами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.4 Мотоциклами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

їхніми частинами та приладдям 

45.40.10 Мотоциклами • Оптова торгівля # і їхніми частинами та приладдям 

45.40.10-

00.00 
Мотоциклами • Оптова торгівля # і їхніми частинами та приладдям 

45.40.20 Мотоциклами • Роздрібна торгівля # і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.20-

00.00 
Мотоциклами • Роздрібна торгівля # і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 



45.40.30 Мотоциклами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.30-

00.00 
Мотоциклами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.40 Мотоциклами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

їхніми частинами та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Мотоциклами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

їхніми частинами та приладдям 

46 Мотоциклами • Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та # 

47 Мотоциклами • Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та # 

47.00 Мотоциклами • Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та # 

47.0 Мотоциклами • Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та # 

45 Мотоциклів • Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонтування автотранспортних засобів і # 

45.4 Мотоциклів • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та ремонтування # 

45.40 Мотоциклів • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та ремонтування # 

45.40.5 Мотоциклів • Технічне обслуговування та ремонтування # 

45.40.50 Мотоциклів • Технічне обслуговування та ремонтування # 

45.40.50-

00.00 
Мотоциклів • Технічне обслуговування та ремонтування # 

46.69.11 Мотоциклів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних засобів, # і велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Мотоциклів • Оптова торгівля транспортним устаткованням, 

крім автотранспортних засобів, # і велосипедів 

46.18.12 Музичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, # інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Музичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, # інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткуванням 

46.49.31 Музичними • Оптова торгівля # інструментами 



46.49.31-

00.00 
Музичними • Оптова торгівля # інструментами 

47.00.58 Музичними • Роздрібна торгівля # інструментами та нотами 

47.00.58-

00.00 
Музичними • Роздрібна торгівля # інструментами та нотами 

47.00.64 Музичними • Роздрібна торгівля # записами та відеозаписами 

47.00.64-

00.00 
Музичними • Роздрібна торгівля # записами та відеозаписами 

46.32.12 М'яса • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з # свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
М'яса • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з # свійської птиці) 

46.32 М'ясними • Оптова торгівля м'ясом і # продуктами 

46.32.1 М'ясними • Оптова торгівля м'ясом і # продуктами 

46.32.12 М'ясними • Оптова торгівля # продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
М'ясними • Оптова торгівля # продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

47.00.14 М'ясними • Роздрібна торгівля # продуктами 

47.00.14-

00.00 
М'ясними • Роздрібна торгівля # продуктами 

46.32 М'ясом • Оптова торгівля # і м'ясними продуктами 

46.32.1 М'ясом • Оптова торгівля # і м'ясними продуктами 

46.32.11 М'ясом • Оптова торгівля # (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.11 М'ясом • Оптова торгівля м'ясом (зокрема # свійської птиці) 

46.32.11-

00.00 
М'ясом • Оптова торгівля # (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.11-

00.00 
М'ясом • Оптова торгівля м'ясом (зокрема # свійської птиці) 

47.00.1 М'ясом • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, #, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.13 М'ясом • Роздрібна торгівля # 

47.00.13-

00.00 
М'ясом • Роздрібна торгівля # 

46.31.12 Обробленими • Оптова торгівля # фруктами й овочами 

46.31.12-

00.00 
Обробленими • Оптова торгівля # фруктами й овочами 

47.00.12 Обробленими • Роздрібна торгівля # фруктами й овочами 



47.00.12-

00.00 
Обробленими • Роздрібна торгівля # фруктами й овочами 

46.73.11 Обробленою • Оптова торгівля начорно # деревиною 

46.73.11-

00.00 
Обробленою • Оптова торгівля начорно # деревиною 

46.62.11 Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # деревини 

46.62.11-

00.00 
Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # деревини 

46.62.12 Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # металів 

46.62.12-

00.00 
Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # металів 

46.62.19 Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # інших матеріалів 

46.62.19-

00.00 
Обробляння • Оптова торгівля верстатами для # інших матеріалів 

46.73.12 Обробляння • Оптова торгівля продукцією первинного # 

деревини 

46.73.12-

00.00 
Обробляння • Оптова торгівля продукцією первинного # 

деревини 

45.2 Обслуговування • Технічне # та ремонтування автотранспортних 

засобів 

45.4 Обслуговування • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне # та ремонтування мотоциклів 

45.20 Обслуговування • Технічне # та ремонтування автотранспортних 

засобів 

45.20.1 Обслуговування • Технічне # та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.2 Обслуговування • Технічне # та ремонтування інших 

автотранспортних засобів 

45.20.11 Обслуговування • Технічне # та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Обслуговування • Технічне # та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.21 Обслуговування • Технічне # та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Обслуговування • Технічне # та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 



45.40 Обслуговування • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне # та ремонтування мотоциклів 

45.40.5 Обслуговування • Технічне # та ремонтування мотоциклів 

45.40.50 Обслуговування • Технічне # та ремонтування мотоциклів 

45.40.50-

00.00 
Обслуговування • Технічне # та ремонтування мотоциклів 

46.31 Овочами • Оптова торгівля фруктами й # 

46.31.1 Овочами • Оптова торгівля фруктами й # 

46.31.11 Овочами • Оптова торгівля свіжими фруктами й # 

46.31.11-

00.00 
Овочами • Оптова торгівля свіжими фруктами й # 

46.31.12 Овочами • Оптова торгівля обробленими фруктами й # 

46.31.12-

00.00 
Овочами • Оптова торгівля обробленими фруктами й # 

47.00.1 Овочами • Роздрібна торгівля фруктами, #, м'ясом, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.11 Овочами • Роздрібна торгівля свіжими фруктами й # 

47.00.11-

00.00 
Овочами • Роздрібна торгівля свіжими фруктами й # 

47.00.12 Овочами • Роздрібна торгівля обробленими фруктами й # 

47.00.12-

00.00 
Овочами • Роздрібна торгівля обробленими фруктами й # 

46.16 Одягом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, #, хутром, взуттям і шкіряними 

виробами 

46.16.1 Одягом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, #, хутром, взуттям і шкіряними 

виробами 

46.16.12 Одягом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

хутром і взуттям 

46.16.12-

00.00 
Одягом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

хутром і взуттям 

46.42 Одягом • Оптова торгівля # і взуттям 

46.42.1 Одягом • Оптова торгівля # і взуттям 

46.42.11 Одягом • Оптова торгівля # 

46.42.11-

00.00 
Одягом • Оптова торгівля # 

47.00.7 Одягом • Роздрібна торгівля #, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 



квітами, рослинами, домашніми тваринами та 

кормами для домашніх тварин 

47.00.71 Одягом • Роздрібна торгівля # 

47.00.71-

00.00 
Одягом • Роздрібна торгівля # 

46.21.13 Олійним • Оптова торгівля # насінням і олійними плодами 

46.21.13-

00.00 
Олійним • Оптова торгівля # насінням і олійними плодами 

46.21.13 Олійними • Оптова торгівля олійним насінням і # плодами 

46.21.13-

00.00 
Олійними • Оптова торгівля олійним насінням і # плодами 

46.21.12 Олійного • Оптова торгівля насінням (крім # насіння) 

46.21.12-

00.00 
Олійного • Оптова торгівля насінням (крім # насіння) 

46.33 Оліями • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та харчовими # й жирами 

46.33.1 Оліями • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та харчовими # й жирами 

46.33.13 Оліями • Оптова торгівля харчовими # й жирами 

46.33.13-

00.00 
Оліями • Оптова торгівля харчовими # й жирами 

47.00.22 Оліями • Роздрібна торгівля харчовими # й жирами 

47.00.22-

00.00 
Оліями • Роздрібна торгівля харчовими # й жирами 

45.20.14 Оновлення • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, # фарбового 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Оновлення • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, # фарбового 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Оновлення • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, # фарбового покриву, ремонтування 

після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Оновлення • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, # фарбового покриву, ремонтування 

після зіткнення) 

46.74 Опалювальним • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та # устаткованням і приладдям до 



нього 

46.74.1 Опалювальним • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та # устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.12 Опалювальним • Оптова торгівля водопровідним та # 

устаткованням і приладдям до нього 

46.74.12-

00.00 
Опалювальним • Оптова торгівля водопровідним та # 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.45 Опалювальним • Роздрібна торгівля водопровідним та # 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.45-

00.00 
Опалювальним • Роздрібна торгівля водопровідним та # 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.83 Оптиків • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги # 

47.00.83-

00.00 
Оптиків • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устзткованням, послуги # 

46.18.12 Оптичним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і # устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Оптичним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і # устаткованням 

47.00.83 Оптичним • Роздрібна торгівля фотографічним, # і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Оптичним • Роздрібна торгівля фотографічним, # і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

46.43.14 Оптичними • Оптова торгівля фототоварами та # товарами 

46.43.14-

00.00 
Оптичними • Оптова торгівля фототоварами та # товарами 

46.52.13 Оптичними • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та # дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Оптичними • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та # дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

45.11.1 Оптова • # торгівля автомобілями та маловантажними 



автотранспортними засобами 

45.11.11 Оптова • # торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами 

45.11.11-

00.00 
Оптова • # торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами 

45.11.12 Оптова • # торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Оптова • # торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.19.1 Оптова • # торгівля іншими автотранспортними засобами 

45.19.11 Оптова • # торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.11-

00.00 
Оптова • # торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.12 Оптова • # торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Оптова • # торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.31 Оптова • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.1 Оптова • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.11 Оптова • # торгівля ґумовими шинами та камерами до шин 

45.31.11-

00.00 
Оптова • # торгівля ґумовими шинами та камерами до шин 

45.31.12 Оптова • # торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.12-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.40.1 Оптова • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

45.40.10 Оптова • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

45.40.10-

00.00 
Оптова • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

46.2 Оптова • # торгівля сільськогосподарською сировиною та 



живими тваринами 

46.3 Оптова • # торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном 

46.4 Оптова • # торгівля господарсько-побутовими товарами 

46.5 Оптова • # торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

46.6 Оптова • # торгівля іншими машинами, устаткованням і 

приладдям 

46.9 Оптова • # торгівля неспеціалізована 

46.21 Оптова • # торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин 

46.21.1 Оптова • # торгівля зерном, насінням і кормами для тварин 

46.21.2 Оптова • # торгівля необробленим тютюном 

46.21.11 Оптова • # торгівля зерном 

46.21.11-

00.00 
Оптова • # торгівля зерном 

46.21.12 Оптова • # торгівля насінням (крім олійного насіння) 

46.21.12-

00.00 
Оптова • # торгівля насінням (крім олійного насіння) 

46.21.13 Оптова • # торгівля олійним насінням і олійними плодами 

46.21.13-

00.00 
Оптова • # торгівля олійним насінням і олійними плодами 

46.21.14 Оптова • # торгівля кормами для тварин 

46.21.14-

00.00 
Оптова • # торгівля кормами для тварин 

46.21.19 Оптова • # торгівля іншою сільськогосподарською 

сировиною, н. в. і. у. 

46.21.19-

00.00 
Оптова • # торгівля іншою сільськогосподарською 

сировиною, н. в. і. у. 

46.21.20 Оптова • # торгівля необробленим тютюном 

46.21.20-

00.00 
Оптова • # торгівля необробленим тютюном 

46.22 Оптова • # торгівля квітами та рослинами 

46.22.1 Оптова • # торгівля квітами та рослинами 

46.22.10 Оптова • # торгівля квітами та рослинами 

46.22.10-

00.00 
Оптова • # торгівля квітами та рослинами 

46.23 Оптова • # торгівля живими тваринами 



46.23.1 Оптова • # торгівля живими тваринами 

46.23.10 Оптова • # торгівля живими тваринами 

46.23.10-

00.00 
Оптова • # торгівля живими тваринами 

46.24 Оптова • # торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.1 Оптова • # торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10 Оптова • # торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10-

00.00 
Оптова • # торгівля шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.31 Оптова • # торгівля фруктами й овочами 

46.31.1 Оптова • # торгівля фруктами й овочами 

46.31.11 Оптова • # торгівля свіжими фруктами й овочами 

46.31.11-

00.00 
Оптова • # торгівля свіжими фруктами й овочами 

46.31.12 Оптова • # торгівля обробленими фруктами й овочами 

46.31.12-

00.00 
Оптова • # торгівля обробленими фруктами й овочами 

46.32 Оптова • # торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 

46.32.1 Оптова • # торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 

46.32.11 Оптова • # торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.11-

00.00 
Оптова • # торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.12 Оптова • # торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
Оптова • # торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

46.33 Оптова • # торгівля молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.1 Оптова • # торгівля молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.11 Оптова • # торгівля молочними продуктами 

46.33.11-

00.00 
Оптова • # торгівля молочними продуктами 

46.33.12 Оптова • # торгівля яйцями 

46.33.12-

00.00 
Оптова • # торгівля яйцями 



46.33.13 Оптова • # торгівля харчовими оліями й жирами 

46.33.13-

00.00 
Оптова • # торгівля харчовими оліями й жирами 

46.34 Оптова • # торгівля напоями 

46.34.1 Оптова • # торгівля напоями 

46.34.11 Оптова • # торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Оптова • # торгівля соками, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.12 Оптова • # торгівля алкогольними напоями 

46.34.12-

00.00 
Оптова • # торгівля алкогольними напоями 

46.35 Оптова • # торгівля тютюновими виробами 

46.35.1 Оптова • # торгівля тютюновими виробами 

46.35.10 Оптова • # торгівля тютюновими виробами 

46.35.10-

00.00 
Оптова • # торгівля тютюновими виробами 

46.36 Оптова • # торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.1 Оптова • # торгівля цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.11 Оптова • # торгівля цукром 

46.36.11-

00.00 
Оптова • # торгівля цукром 

46.36.12 Оптова • # торгівля хлібопекарською продукцією 

46.36.12-

00.00 
Оптова • # торгівля хлібопекарською продукцією 

46.36.13 Оптова • # торгівля шоколадом і цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.13-

00.00 
Оптова • # торгівля шоколадом і цукровими 

кондитерськими виробами 

46.37 Оптова • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.37.1 Оптова • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.37.10 Оптова • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.37.10-

00.00 
Оптова • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.38 Оптова • # торгівля іншими харчовими продуктами, зокрема 



рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.1 Оптова • # торгівля рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.2 Оптова • # торгівля іншими харчовими продуктами 

46.38.10 Оптова • # торгівля рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.10-

00.00 
Оптова • # торгівля рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.21 Оптова • # торгівля гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Оптова • # торгівля гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

46.38.29 Оптова • # торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

46.38.29-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

46.39 Оптова • # торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.1 Оптова • # торгівля харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.11 Оптова • # торгівля замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.11-

00.00 
Оптова • # торгівля замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.12 Оптова • # торгівля незамороженими харчовими 

продуктами та напоями, тютюном, 

неспеціалізована 

46.39.12-

00.00 
Оптова • # торгівля незамороженими харчовими 

продуктами та напоями, тютюном, 

неспеціалізована 

46.41 Оптова • # торгівля текстилем 

46.41.1 Оптова • # торгівля текстилем 

46.41.11 Оптова • # торгівля пряжею 

46.41.11-

00.00 
Оптова • # торгівля пряжею 

46.41.12 Оптова • # торгівля тканинами 

46.41.12-

00.00 
Оптова • # торгівля тканинами 

46.41.13 Оптова • # торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Оптова • # торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 



текстильних матеріалів 

46.41.14 Оптова • # торгівля галантереєю 

46.41.14-

00.00 
Оптова • # торгівля галантереєю 

46.42 Оптова • # торгівля одягом і взуттям 

46.42.1 Оптова • # торгівля одягом і взуттям 

46.42.11 Оптова • # торгівля одягом 

46.42.11-

00.00 
Оптова • # торгівля одягом 

46.42.12 Оптова • # торгівля взуттям 

46.42.12-

00.00 
Оптова • # торгівля взуттям 

46.43 Оптова • # торгівля електричними побутовими приладами 

46.43.1 Оптова • # торгівля електричними побутовими приладами 

46.43.11 Оптова • # торгівля електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Оптова • # торгівля електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.12 Оптова • # торгівля радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.43.12-

00.00 
Оптова • # торгівля радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.43.13 Оптова • # торгівля грамплатівками, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Оптова • # торгівля грамплатівками, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.14 Оптова • # торгівля фототоварами та оптичними товарами 

46.43.14-

00.00 
Оптова • # торгівля фототоварами та оптичними товарами 

46.44 Оптова • # торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для 

чищення 

46.44.1 Оптова • # торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для 

чищення 

46.44.11 Оптова • # торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і гончарними 

виробами 

46.44.11-

00.00 
Оптова • # торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним посудом і гончарними 



виробами 

46.44.12 Оптова • # торгівля засобами для чищення 

46.44.12-

00.00 
Оптова • # торгівля засобами для чищення 

46.45 Оптова • # торгівля парфумами та косметикою 

46.45.1 Оптова • # торгівля парфумами та косметикою 

46.45.10 Оптова • # торгівля парфумами та косметикою 

46.45.10-

00.00 
Оптова • # торгівля парфумами та косметикою 

46.46 Оптова • # торгівля фармацевтичними товарами 

46.46.1 Оптова • # торгівля фармацевтичними товарами 

46.46.11 Оптова • # торгівля основною фармацевтичною продукцією 

та фармацевтичними препаратами 

46.46.11-

00.00 
Оптова • # торгівля основною фармацевтичною продукцією 

та фармацевтичними препаратами 

46.46.12 Оптова • # торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

46.46.12-

00.00 
Оптова • # торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

46.47 Оптова • # торгівля меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.1 Оптова • # торгівля меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.11 Оптова • # торгівля побутовими меблями 

46.47.11-

00.00 
Оптова • # торгівля побутовими меблями 

46.47.12 Оптова • # торгівля освітлювальним устаткованням 

46.47.12-

00.00 
Оптова • # торгівля освітлювальним устаткованням 

46.47.13 Оптова • # торгівля килимами та паласами 

46.47.13-

00.00 
Оптова • # торгівля килимами та паласами 

46.48 Оптова • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

46.48.1 Оптова • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

46.48.10 Оптова • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

46.48.10-

00.00 
Оптова • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

46.49 Оптова • # торгівля іншими побутовими виробами 



46.49.1 Оптова • # торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими виробами, н. 

в. і. у. 

46.49.2 Оптова • # торгівля книжками, журналами та 

канцелярськими товарами 

46.49.3 Оптова • # торгівля іншими спожитковими товарами 

46.49.11 Оптова • # торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.11-

00.00 
Оптова • # торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.12 Оптова • # торгівля плетеними виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Оптова • # торгівля плетеними виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.19 Оптова • # торгівля господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.19-

00.00 
Оптова • # торгівля господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.21 Оптова • # торгівля книжками 

46.49.21-

00.00 
Оптова • # торгівля книжками 

46.49.22 Оптова • # торгівля журналами та газетами 

46.49.22-

00.00 
Оптова • # торгівля журналами та газетами 

46.49.23 Оптова • # торгівля канцелярськими товарами 

46.49.23-

00.00 
Оптова • # торгівля канцелярськими товарами 

46.49.31 Оптова • # торгівля музичними інструментами 

46.49.31-

00.00 
Оптова • # торгівля музичними інструментами 

46.49.32 Оптова • # торгівля іграми та іграшками 

46.49.32-

00.00 
Оптова • # торгівля іграми та іграшками 

46.49.33 Оптова • # торгівля спортивними товарами (зокрема 

велосипедами) 

46.49.33- Оптова • # торгівля спортивними товарами (зокрема 



00.00 велосипедами) 

46.49.34 Оптова • # торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

46.49.34-

00.00 
Оптова • # торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

46.49.35 Оптова • # торгівля марками та монетами 

46.49.35-

00.00 
Оптова • # торгівля марками та монетами 

46.49.36 Оптова • # торгівля сувенірами та художніми виробами 

46.49.36-

00.00 
Оптова • # торгівля сувенірами та художніми виробами 

46.49.39 Оптова • # торгівля іншими спожитковими товарами, н. в. і. 

у. 

46.49.39-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими спожитковими товарами, н. в. і. 

у. 

46.51 Оптова • # торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.51.1 Оптова • # торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.51.10 Оптова • # торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.52 Оптова • # торгівля електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.1 Оптова • # торгівля електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.11 Оптова • # торгівля телекомунікаційним устаткованням і 

його частинами 

46.52.11-

00.00 
Оптова • # торгівля телекомунікаційним устаткованням і 

його частинами 

46.52.12 Оптова • # торгівля електронним устаткованням і його 

частинами 

46.52.12-

00.00 
Оптова • # торгівля електронним устаткованням і його 

частинами 

46.52.13 Оптова • # торгівля аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Оптова • # торгівля аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-



дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.61 Оптова • # торгівля сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.1 Оптова • # торгівля сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.10-

00.00 
Оптова • # торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.61.11 Оптова • # торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

46.61.11-

00.00 
Оптова • # торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

46.61.12 Оптова • # торгівля газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Оптова • # торгівля газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.62 Оптова • # торгівля верстатами 

46.62.1 Оптова • # торгівля верстатами 

46.62.11 Оптова • # торгівля верстатами для обробляння деревини 

46.62.11-

00.00 
Оптова • # торгівля верстатами для обробляння деревини 

46.62.12 Оптова • # торгівля верстатами для обробляння металів 

46.62.12-

00.00 
Оптова • # торгівля верстатами для обробляння металів 

46.62.19 Оптова • # торгівля верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

46.62.19-

00.00 
Оптова • # торгівля верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

46.63 Оптова • # торгівля гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.1 Оптова • # торгівля гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10 Оптова • # торгівля гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10-

00.00 
Оптова • # торгівля гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.64 Оптова • # торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 



46.64.1 Оптова • # торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.64.10 Оптова • # торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Оптова • # торгівля машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.65 Оптова • # торгівля конторськими/офісними меблями 

46.65.1 Оптова • # торгівля конторськими/офісними меблями 

46.65.10 Оптова • # торгівля конторськими/офісними меблями 

46.65.10-

00.00 
Оптова • # торгівля конторськими/офісними меблями 

46.66 Оптова • # торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.1 Оптова • # торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.10 Оптова • # торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.10-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.69 Оптова • # торгівля іншими машинами й устаткованням 

46.69.1 Оптова • # торгівля іншими машинами й устаткованням 

46.69.11 Оптова • # торгівля транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Оптова • # торгівля транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.12 Оптова • # торгівля приладдям до машин і устатковання 

46.69.12-

00.00 
Оптова • # торгівля приладдям до машин і устатковання 

46.69.13 Оптова • # торгівля підіймально-транспортним 

устаткованням 

46.69.13-

00.00 
Оптова • # торгівля підіймально-транспортним 

устаткованням 

46.69.14 Оптова • # торгівля машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Оптова • # торгівля машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 



46.69.15 Оптова • # торгівля професійними електричними 

машинами, апаратами та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Оптова • # торгівля професійними електричними 

машинами, апаратами та приладдям 

46.69.16 Оптова • # торгівля зброєю та боєприпасами 

46.69.16-

00.00 
Оптова • # торгівля зброєю та боєприпасами 

46.69.19 Оптова • # торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.69.19-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.71 Оптова • # торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.1 Оптова • # торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.11 Оптова • # торгівля твердим паливом 

46.71.11-

00.00 
Оптова • # торгівля твердим паливом 

46.71.12 Оптова • # торгівля бензином, зокрема авіаційним бензином 

46.71.12-

00.00 
Оптова • # торгівля бензином, зокрема авіаційним бензином 

46.71.13 Оптова • # торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Оптова • # торгівля іншим рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.72 Оптова • # торгівля металами та металевими рудами 

46.72.1 Оптова • # торгівля металами та металевими рудами 

46.72.11 Оптова • # торгівля залізними рудами 

46.72.11-

00.00 
Оптова • # торгівля залізними рудами 

46.72.12 Оптова • # торгівля рудами кольорових металів 

46.72.12-

00.00 
Оптова • # торгівля рудами кольорових металів 

46.72.13 Оптова • # торгівля залізом і сталлю в первинних формах 

46.72.13-

00.00 
Оптова • # торгівля залізом і сталлю в первинних формах 

46.72.14 Оптова • # торгівля кольоровими металами в первинних 

формах 



46.72.14-

00.00 
Оптова • # торгівля кольоровими металами в первинних 

формах 

46.73 Оптова • # торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

устаткованням 

46.73.1 Оптова • # торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

устаткованням 

46.73.11 Оптова • # торгівля начорно обробленою деревиною 

46.73.11-

00.00 
Оптова • # торгівля начорно обробленою деревиною 

46.73.12 Оптова • # торгівля продукцією первинного обробляння 

деревини 

46.73.12-

00.00 
Оптова • # торгівля продукцією первинного обробляння 

деревини 

46.73.13 Оптова • # торгівля санітарно-технічним устаткованням 

46.73.13-

00.00 
Оптова • # торгівля санітарно-технічним устаткованням 

46.73.14 Оптова • # торгівля фарбами, лаками та емалями 

46.73.14-

00.00 
Оптова • # торгівля фарбами, лаками та емалями 

46.73.15 Оптова • # торгівля листовим склом 

46.73.15-

00.00 
Оптова • # торгівля листовим склом 

46.73.16 Оптова • # торгівля іншими будівельними матеріалами 

46.73.16-

00.00 
Оптова • # торгівля іншими будівельними матеріалами 

46.73.17 Оптова • # торгівля паперовими шпалерами 

46.73.17-

00.00 
Оптова • # торгівля паперовими шпалерами 

46.73.18-

00.00 
Оптова • # торгівля покривами на підлогу (крім килимів) 

46.73-18 Оптова • # торгівля покривами на підлогу (крім килимів) 

46.74 Оптова • # торгівля металевими виробами, водопровідним 

та опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.1 Оптова • # торгівля металевими виробами, водопровідним 

та опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.11 Оптова • # торгівля металевими виробами 

46.74.11- Оптова • # торгівля металевими виробами 



00.00 

46.74.12 Оптова • # торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

46.74.12-

00.00 
Оптова • # торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

46.74.13 Оптова • # торгівля ручним інструментом 

46.74.13-

00.00 
Оптова • # торгівля ручним інструментом 

46.75 Оптова • # торгівля хімічною продукцією 

46.75.1 Оптова • # торгівля хімічною продукцією 

46.75.11 Оптова • # торгівля добривами й агрохімічною продукцією 

46.75.11-

00.00 
Оптова • # торгівля добривами й агрохімічною продукцією 

46.75.12 Оптова • # торгівля промисловими хімічними речовинами 

46.75.12-

00.00 
Оптова • # торгівля промисловими хімічними речовинами 

46.76 Оптова • # торгівля іншими проміжними продуктами 

46.76.1 Оптова • # торгівля іншими проміжними продуктами 

46.76.11 Оптова • # торгівля папером і картоном 

46.76.11-

00.00 
Оптова • # торгівля папером і картоном 

46.76.12 Оптова • # торгівля текстильними волокнами 

46.76.12-

00.00 
Оптова • # торгівля текстильними волокнами 

46.76.13 Оптова • # торгівля пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

46.76.13-

00.00 
Оптова • # торгівля пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

46.76.19 Оптова • # торгівля проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.76.19-

00.00 
Оптова • # торгівля проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.77 Оптова • # торгівля відходами та брухтом 

46.77.1 Оптова • # торгівля відходами та брухтом 

46.77.10 Оптова • # торгівля відходами та брухтом 

46.77.10-

00.00 
Оптова • # торгівля відходами та брухтом 

46.90 Оптова • # торгівля неспеціалізована 



46.90.1 Оптова • # торгівля неспеціалізована 

46.90.10 Оптова • # торгівля неспеціалізована 

46.90.10-

00.00 
Оптова • # торгівля неспеціалізована 

45 Оптової • Послуги щодо # та роздрібної торгівлі, 

ремонтування автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

45.11.4 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.41 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.41-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.49 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.11.49-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.4 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами 

45.19.41 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.41-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.49 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.49-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.31.2 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.40.4 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 



45.40.40 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

46 Оптової • Послуги щодо # торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

46.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

46.7 Оптової • Послуги щодо # торгівлі спеціалізовані, інші 

46.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі живими 

тваринами 

46.11.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі живими 

тваринами 

46.11.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.19 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 



46.12.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.13 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.13 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

будівельними матеріалами 

46.13.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

будівельними матеріалами 

46.14 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19- Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 



00.00 машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.15 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі меблями 

46.15.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі меблями 

46.15.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.13 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.19 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.16 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі текстилем 

46.16.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі текстилем 

46.16.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

46.16.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

46.16.13 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.17 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 



46.17.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі напоями 

46.17.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі напоями 

46.17.13 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

тютюновими виробами 

46.17.13-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

тютюновими виробами 

46.18 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.11 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.11-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.12 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.19 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.18.19-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.19 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі різними 

виробами 

46.19.1 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі різними 



виробами 

46.19.10 Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі різними 

виробами 

46.19.10-

00.00 
Оптової • Послуги посередників щодо # торгівлі різними 

виробами 

46.46.12 Ортопедичними • Оптова торгівля хірургічними, медичними та # 

інструментами та пристроями 

46.46.12-

00.00 
Ортопедичними • Оптова торгівля хірургічними, медичними та # 

інструментами та пристроями 

47.00.75 Ортопедичними • Роздрібна торгівля медичними й # виробами 

47.00.75-

00.00 
Ортопедичними • Роздрібна торгівля медичними й # виробами 

46.47 Освітлювальним • Оптова торгівля меблями, килимами й # 

устаткованням 

46.47.1 Освітлювальним • Оптова торгівля меблями, килимами й # 

устаткованням 

46.47.12 Освітлювальним • Оптова торгівля # устаткованням 

46.47.12-

00.00 
Освітлювальним • Оптова торгівля # устаткованням 

47.00.56 Освітлювальними • Роздрібна торгівля # приладами 

47.00.56-

00.00 
Освітлювальними • Роздрібна торгівля # приладами 

46.46.11 Основною • Оптова торгівля # фармацевтичною продукцією та 

фармацевтичними препаратами 

46.46.11-

00.00 
Основною • Оптова торгівля # фармацевтичною продукцією та 

фармацевтичними препаратами 

46.14.11 Офісним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/# устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Офісним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/# устаткованням 

46.65 Офісними • Оптова торгівля конторськими/# меблями 

46.65.1 Офісними • Оптова торгівля конторськими/# меблями 

46.65.10 Офісними • Оптова торгівля конторськими/# меблями 

46.65.10-

00.00 
Офісними • Оптова торгівля конторськими/# меблями 

46.66 Офісними • Оптова торгівля іншими конторськими/# 

машинами й устаткованням 



46.66.1 Офісними • Оптова торгівля іншими конторськими/# 

машинами й устаткованням 

46.66.10 Офісними • Оптова торгівля іншими конторськими/# 

машинами й устаткованням 

46.66.10-

00.00 
Офісними • Оптова торгівля іншими конторськими/# 

машинами й устаткованням 

46.47.13 Паласами • Оптова торгівля килимами та # 

46.47.13-

00.00 
Паласами • Оптова торгівля килимами та # 

47.00.53 Паласами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на підлогу, килимами та # 

47.00.53-

00.00 
Паласами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на підлогу, килимами та # 

46.12 Паливом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Паливом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.11 Паливом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним # та 

мастильними матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Паливом • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, рідинним і газоподібним # та 

мастильними матеріалами 

46.71 Паливом • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

# та мастильними матеріалами 

46.71.1 Паливом • Оптова торгівля твердим, рідинним і газоподібним 

# та мастильними матеріалами 

46.71.11 Паливом • Оптова торгівля твердим # 

46.71.11-

00.00 
Паливом • Оптова торгівля твердим # 

46.71.13 Паливом • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним # 

та мастильними матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Паливом • Оптова торгівля іншим рідинним і газоподібним # 

та мастильними матеріалами 

47.00.85 Паливом • Роздрібна торгівля побутовим #, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.85-

00.00 
Паливом • Роздрібна торгівля побутовим #, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.8 Пальним • Роздрібна торгівля автомобільним # та іншими 

новими товарами, н. в. і. у. 



47.00.81 Пальним • Роздрібна торгівля автомобільним # 

47.00.81-

00.00 
Пальним • Роздрібна торгівля автомобільним # 

46.73.17 Паперовими • Оптова торгівля # шпалерами 

46.73.17-

00.00 
Паперовими • Оптова торгівля # шпалерами 

47.00.53 Паперовими • Роздрібна торгівля # шпалерами та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Паперовими • Роздрібна торгівля # шпалерами та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

46.18.12 Папером • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським #, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.76.11 Папером • Оптова торгівля # і картоном 

46.76.11-

00.00 
Папером • Оптова торгівля # і картоном 

46.45 Парфумами • Оптова торгівля # та косметикою 

46.45.1 Парфумами • Оптова торгівля # та косметикою 

46.45.10 Парфумами • Оптова торгівля # та косметикою 

46.45.10-

00.00 
Парфумами • Оптова торгівля # та косметикою 

46.18.11 Парфумними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, # й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

46.18.11-

00.00 
Парфумними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, # й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

45.11.11 Пасажирськими • Оптова торгівля # автотранспортними засобами 

45.11.11-

00.00 
Пасажирськими • Оптова торгівля # автотранспортними засобами 

45.11.12 Пасажирськими • Оптова торгівля спеціалізованими # 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Пасажирськими • Оптова торгівля спеціалізованими # 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 



45.11.21 Пасажирськими • Роздрібна торгівля новими # автотранспортними 

засобами в спеціалізованих магазинах 

45.11.21-

00.00 
Пасажирськими • Роздрібна торгівля новими # автотранспортними 

засобами в спеціалізованих магазинах 

45.11.22 Пасажирськими • Роздрібна торгівля # автотранспортними засобами, 

що були у використанні, у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.22-

00.00 
Пасажирськими • Роздрібна торгівля # автотранспортними засобами, 

що були у використанні, у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.23 Пасажирськими • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими # 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Пасажирськими • Роздрібна торгівля спеціалізованими # 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Пасажирськими • Роздрібна торгівля спеціалізованими # 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

46.12.12 Первинних • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та металами у # формах 

46.12.12-

00.00 
Первинних • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та металами у # формах 

46.72.13 Первинних • Оптова торгівля залізом і сталлю в # формах 

46.72.13-

00.00 
Первинних • Оптова торгівля залізом і сталлю в # формах 

46.72.14 Первинних • Оптова торгівля кольоровими металами в # 

формах 

46.72.14-

00.00 
Первинних • Оптова торгівля кольоровими металами в # 

формах 

46.76.13 Первинних • Оптова торгівля пластмасами та гумою в # формах 

46.76.13-

00.00 
Первинних • Оптова торгівля пластмасами та гумою в # формах 

46.73.12- Первинного • Оптова торгівля продукцією # обробляння 



00.00 деревини 

46.73-12 Первинного • Оптова торгівля продукцією # обробляння 

деревини 

46.51 Периферійним • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним # 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.1 Периферійним • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним # 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10 Периферійним • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним # 

устаткованням і програмними засобами 

46.51.10-

00.00 
Периферійним • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним # 

устаткованням і програмними засобами 

47.00.31 Периферійними • Роздрібна торгівля комп'ютерами, # пристроями та 

програмними засобами 

47.00.31-

00.00 
Периферійними • Роздрібна торгівля комп'ютерами, # пристроями та 

програмними засобами 

46.69.13 Підіймально-

транспортним 

• Оптова торгівля # устаткованням 

46.69.13-

00.00 
Підіймально-

транспортним 

• Оптова торгівля # устаткованням 

46.73.18 Підлогу • Оптова торгівля покривами на # (крім килимів) 

46.73.18-

00.00 
Підлогу • Оптова торгівля покривами на # (крім килимів) 

47.00.53 Підлогу • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на #, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Підлогу • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та 

покривами на #, килимами та паласами 

46.76.13 Пластмасами • Оптова торгівля # та ґумою в первинних формах 

46.76.13-

00.00 
Пластмасами • Оптова торгівля # та ґумою в первинних формах 

46.49.1 Плетеними • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, # виробами, виробами з корка та 

іншими господарсько-побутовими виробами, н. в. 

і. у. 

46.49.12 Плетеними • Оптова торгівля # виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Плетеними • Оптова торгівля # виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

47.00.57 Плетеними • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з корка та # виробами 



47.00.57-

00.00 
Плетеними • Роздрібна торгівля дерев'яними виробами, 

виробами з корка та # виробами 

46.21.13 Плодами • Оптова торгівля олійним насінням і олійними # 

46.21.13-

00.00 
Плодами • Оптова торгівля олійним насінням і олійними # 

47.00.85 Побутовим • Роздрібна торгівля # паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.85-

00.00 
Побутовим • Роздрібна торгівля # паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

46.15 Побутовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, # виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Побутовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, # виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.19 Побутовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими приборами, # 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Побутовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими приборами, # 

виробами, н. в. і. у. 

46.43 Побутовими • Оптова торгівля електричними # приладами 

46.43.1 Побутовими • Оптова торгівля електричними # приладами 

46.43.11 Побутовими • Оптова торгівля електричними # приладами, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Побутовими • Оптова торгівля електричними # приладами, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 

46.47.11 Побутовими • Оптова торгівля # меблями 

46.47.11-

00.00 
Побутовими • Оптова торгівля # меблями 

46.49 Побутовими • Оптова торгівля іншими # виробами 

47.00.5 Побутовими • Роздрібна торгівля # виробами 

47.00.54 Побутовими • Роздрібна торгівля електричними # приладами 

47.00.54-

00.00 
Побутовими • Роздрібна торгівля електричними # приладами 

47.00.59 Побутовими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними # приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59- Побутовими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 



00.00 виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними # приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12 Повітряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, # суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Повітряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, # суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

45.11.12 Подібні • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, # автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Подібні • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, # автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Подібні • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, # автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Подібні • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, # 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Подібні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, # 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Подібні • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, # 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.20.3 Подібні • Миття, полірування автомобілів і # послуги 



45.20.14 Подібні • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і # послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Подібні • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і # послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Подібні • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і # послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Подібні • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і # послуги (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.30 Подібні • Миття, полірування автомобілів і # послуги 

45.20.30-

00.00 
Подібні • Миття, полірування автомобілів і # послуги 

45.11.12 Позашляховики • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

# (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Позашляховики • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

# (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Позашляховики • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові # (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Позашляховики • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові # (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.11.24 Позашляховики • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові # (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

45.11.24- Позашляховики • Роздрібна торгівля спеціалізованими 



00.00 пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові # (масою не 

більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих магазинах 

46.73.18 Покривами • Оптова торгівля # на підлогу (крім килимів) 

46.73.18-

00.00 
Покривами • Оптова торгівля # на підлогу (крім килимів) 

47.00.53 Покривами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та # на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Покривами • Роздрібна торгівля паперовими шпалерами та # на 

підлогу, килимами та паласами 

45.20.14 Покриву • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового #, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Покриву • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового #, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Покриву • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового #, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Покриву • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового #, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.3 Полірування • Миття, # автомобілів і подібні послуги 

45.20.30 Полірування • Миття, # автомобілів і подібні послуги 

45.20.30-

00.00 
Полірування • Миття, # автомобілів і подібні послуги 

46.44 Порцеляновими • Оптова торгівля #/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.1 Порцеляновими • Оптова торгівля #/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.11 Порцеляновими • Оптова торгівля #/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Порцеляновими • Оптова торгівля #/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

47.00.59 Порцеляновими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, #/фарфоровими виробами, гончарними 

виробами, ножовими виробами та столовими 

приборами неелектричними побутовими 



приладами, виробами й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Порцеляновими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, #/фарфоровими виробами, гончарними 

виробами, ножовими виробами та столовими 

приборами, неелектричними побутовими 

приладами, виробами й устаткованням, н. в. і. у. 

45.11.4 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами 

45.11.41 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.41-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.11.49 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші 

45.11.49-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші 

45.19.4 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами 

45.19.41 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.41-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.49 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.49-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.31.2 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.40.4 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі мотоциклами та 

їхніми частинами та приладдям 

45.40.40 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі мотоциклами та 

їхніми частинами та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі мотоциклами та 

їхніми частинами та приладдям 



46.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі 

46.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

46.11.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

46.11.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.19 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі паливом, рудами, 

металами та промисловими хімічними речовинами 

46.12.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі паливом, рудами, 

металами та промисловими хімічними речовинами 

46.12.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.13 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі промисловими 

хімічними речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі промисловими 

хімічними речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.13 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі лісоматеріалами 



та будівельними матеріалами 

46.13.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі лісоматеріалами 

та будівельними матеріалами 

46.13.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі лісоматеріалами 

та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі лісоматеріалами 

та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі будівельними 

матеріалами 

46.13.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі будівельними 

матеріалами 

46.14 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі машинами та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі машинами та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі комп'ютерами, 

програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі комп'ютерами, 

програмними засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.15 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі меблями 



46.15.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі меблями 

46.15.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.13 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.19 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.16 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі текстилем 

46.16.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі текстилем 

46.16.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі одягом, хутром і 

взуттям 

46.16.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі одягом, хутром і 

взуттям 

46.16.13 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.17 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі напоями 

46.17.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі напоями 



46.17.13 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі тютюновими 

виробами 

46.17.13-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі тютюновими 

виробами 

46.18 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.11 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.11-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.12 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.19 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.18.19-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.19 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі різними виробами 

46.19.1 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі різними виробами 

46.19.10 Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі різними виробами 

46.19.10-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оптової торгівлі різними виробами 

45.20.11 Послуг • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім # щодо ремонтування електричної 

системи, шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Послуг • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім # щодо ремонтування електричної 

системи, шин і кузова), звичайні 



45 Послуги • # щодо оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонтування автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

45.11.4 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.39 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.39-

00.00 
Послуги • # щодо роздрібної торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.41 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.41-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.49 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.11.49-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.16.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

45.19.3 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.4 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами 

45.19.39 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.19.39-

00.00 
Послуги • # щодо роздрібної торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.19.41 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.41-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.49 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 



45.19.49-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.20.3 Послуги • Миття, полірування автомобілів і подібні # 

45.20.14 Послуги • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні # 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Послуги • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні # 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Послуги • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні # (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Послуги • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні # (ремонтування дверей, замків, 

вікон, оновлення фарбового покриву, 

ремонтування після зіткнення) 

45.20.30 Послуги • Миття, полірування автомобілів і подібні # 

45.20.30-

00.00 
Послуги • Миття, полірування автомобілів і подібні # 

45.31.2 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.32.2 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші 

45.32.29 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші, н. в. 

і. у. 

45.32.29-

00.00 
Послуги • # щодо роздрібної торгівлі частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші, н. в. 

і. у. 

45.40.3 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.4 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

45.40.30 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.30-

00.00 
Послуги • # щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 



45.40.40 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

46 Послуги • # щодо оптової торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

46.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

46.7 Послуги • # щодо оптової торгівлі спеціалізовані, інші 

46.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

46.11.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі живими 

тваринами 

46.11.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі квітами та 

рослинами 

46.11.19 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 



46.12.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.13 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.13 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

будівельними матеріалами 

46.13.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

будівельними матеріалами 

46.14 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі машинами та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі машинами та 

механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19- Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 



00.00 машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.15 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі меблями 

46.15.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі меблями 

46.15.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.13 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.19 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.16 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі текстилем 

46.16.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі текстилем 

46.16.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі одягом, 

хутром і взуттям 

46.16.13 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.17 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 



46.17.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі харчовими 

продуктами 

46.17.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі напоями 

46.17.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі напоями 

46.17.13 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі тютюновими 

виробами 

46.17.13-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі тютюновими 

виробами 

46.18 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами 

46.18.11 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.11-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.12 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.19 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.18.19-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.19 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

46.19.1 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

46.19.10 Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі різними 



виробами 

46.19.10-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оптової торгівлі різними 

виробами 

47 Послуги • # щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

47.00.83 Послуги • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, # оптиків 

47.00.83-

00.00 
Послуги • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, # оптиків 

46.44 Посудом • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним # і засобами для чищення 

46.44.1 Посудом • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним # і засобами для чищення 

46.44.11 Посудом • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним # і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Посудом • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, скляним # і гончарними виробами 

47.00.59 Посудом • Роздрібна торгівля столовим #, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Посудом • Роздрібна торгівля столовим #, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й устаткованням, н. в. і. у. 

45.32.22 Поштове • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на # замовлення 

45.32.22-

00.00 
Поштове • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на # замовлення 

47.00.7 Предметами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, # туалету, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.76 Предметами • Роздрібна торгівля косметичними товарами та # 

туалету 

47.00.76-

00.00 
Предметами • Роздрібна торгівля косметичними товарами та # 

туалету 

46.46.11 Препаратами • Оптова торгівля основною фармацевтичною 

продукцією та фармацевтичними # 

46.46.11- Препаратами • Оптова торгівля основною фармацевтичною 



00.00 продукцією та фармацевтичними # 

47.00.83 Прецизійним • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і # 

устаткованням, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Прецизійним • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і # 

устаткованням, послуги оптиків 

46.15.19 Приборами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими #, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Приборами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та столовими #, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.49.1 Приборами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

#, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими виробами, н. 

в. і. у. 

46.49.11 Приборами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

#, господарсько-побутовими металевими виробами 

46.49.11-

00.00 
Приборами • Оптова торгівля ножовими виробами та столовими 

#, господарсько-побутовими металевими виробами 

47.00.59 Приборами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими #, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Приборами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими #, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.69.19 Призначеності • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної # 

46.69.19-

00.00 
Призначеності • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної # 

47.00.6 Призначеності • Роздрібна торгівля виробами культурно-

відпочинкової # 

46.43 Приладами • Оптова торгівля електричними побутовими # 

46.43.1 Приладами • Оптова торгівля електричними побутовими # 

46.43.11 Приладами • Оптова торгівля електричними побутовими #, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Приладами • Оптова торгівля електричними побутовими #, крім 

радіо-, теле- і фототоварів 



47.00.54 Приладами • Роздрібна торгівля електричними побутовими # 

47.00.54-

00.00 
Приладами • Роздрібна торгівля електричними побутовими # 

47.00.56 Приладами • Роздрібна торгівля освітлювальними # 

47.00.56-

00.00 
Приладами • Роздрібна торгівля освітлювальними # 

47.00.59 Приладами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими #, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Приладами • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими #, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

45.3 Приладдям • Торгівля частинами та # до автотранспортних 

засобів 

45.4 Приладдям • Торгівля мотоциклами, частинами та # до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.31 Приладдям • Оптова торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів 

45.31.1 Приладдям • Оптова торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів 

45.31.2 Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та # до автотранспортних засобів 

45.31.12 Приладдям • Оптова торгівля іншими частинами та # до 

автотранспортних засобів 

45.31.12-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля іншими частинами та # до 

автотранспортних засобів 

45.31.20 Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та # до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

частинами та # до автотранспортних засобів 

45.32 Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів 

45.32.1 Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.2 Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та # 

до автотранспортних засобів, інші 



45.32.12 Приладдям • Роздрібна торгівля іншими частинами та # до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Приладдям • Роздрібна торгівля іншими частинами та # до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.21 Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.22 Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Приладдям • Роздрібна торгівля частинами та # до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.29 Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та # 

до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 

45.32.29-

00.00 
Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та # 

до автотранспортних засобів інші, н. в. і. у. 

45.40 Приладдям • Торгівля мотоциклами, частинами та # до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40.1 Приладдям • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами 

та # 

45.40.2 Приладдям • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та # у спеціалізованих магазинах 

45.40.3 Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми частинами та #, інші 

45.40.4 Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та # 

45.40.10 Приладдям • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами 

та # 

45.40.10-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми частинами 

та # 

45.40.20 Приладдям • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та # у спеціалізованих магазинах 

45.40.20-

00.00 
Приладдям • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та # у спеціалізованих магазинах 

45.40.30 Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми частинами та #, інші 

45.40.30-

00.00 
Приладдям • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми частинами та # інші 

45.40.40 Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



мотоциклами та їхніми частинами та # 

45.40.40-

00.00 
Приладдям • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми частинами та # 

46.6 Приладдям • Оптова торгівля іншими машинами, 

устаткованням і # 

46.61 Приладдям • Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами, устаткованням і # 

46.61.1 Приладдям • Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами, устаткованням і # 

46.61.11 Приладдям • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і #, 

зокрема тракторами 

46.61.11-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і #, 

зокрема тракторами 

46.61.12 Приладдям • Оптова торгівля газонними та садовими 

машинами, устаткованням і # 

46.61.12-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля газонними та садовими 

машинами, устаткованням і # 

46.69.12 Приладдям • Оптова торгівля # до машин і устатковання 

46.69.12-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля # до машин і устатковання 

46.69.15 Приладдям • Оптова торгівля професійними електричними 

машинами, апаратами та # 

46.69.15-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля професійними електричними 

машинами, апаратами та # 

46.74 Приладдям • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та опалювальним устаткованням і # 

до нього 

46.74.1 Приладдям • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та опалювальним устаткованням і # 

до нього 

46.74.12 Приладдям • Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і # до нього 

46.74.12-

00.00 
Приладдям • Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і # до нього 

47.00.45 Приладдям • Роздрібна торгівля водопровідним та 

опалювальним устаткованням і # до нього 

47.00.45-

00.00 
Приладдям • Роздрібна торгівля водопровідним та 

опалювальним устаткованням і # до нього 

46.46.12 Пристроями • Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та # 



46.46.12-

00.00 
Пристроями • Оптова торгівля хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та # 

47.00.31 Пристроями • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

# та програмними засобами 

47.00.31-

00.00 
Пристроями • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

# та програмними засобами 

45.19.11 Причепами • Оптова торгівля вантажними автомобілями, #, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.11-

00.00 
Причепами • Оптова торгівля вантажними автомобілями, #, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.21 Причепами • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, #, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

45.19.21-

00.00 
Причепами • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, #, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

46.14.11 Програмними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, # засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Програмними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, # засобами, електронним і 

телекомунікаційним устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.51 Програмними • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і # засобами 

46.51.1 Програмними • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і # засобами 

46.51.10 Програмними • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і # засобами 

46.51.10-

00.00 
Програмними • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і # засобами 

47.00.31 Програмними • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та # засобами 

47.00.31-

00.00 
Програмними • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та # засобами 

45.17 Продуктами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими # та напоями, тютюновими виробами 

46.3 Продуктами • Оптова торгівля харчовими # та напоями, 

тютюном 

46.17.1 Продуктами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими # та напоями, тютюновими виробами 

46.17.11 Продуктами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



харчовими # 

46.17.11-

00.00 
Продуктами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими # 

46.32 Продуктами • Оптова торгівля м'ясом і м'ясними # 

46.32.1 Продуктами • Оптова торгівля м'ясом і м'ясними # 

46.32.12 Продуктами • Оптова торгівля м'ясними # (зокрема продуктами з 

м'яса свійської птиці) 

46.32.12 Продуктами • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема # з 

м'яса свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля м'ясними # (зокрема продуктами з 

м'яса свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема # з 

м'яса свійської птиці) 

46.33 Продуктами • Оптова торгівля молочними #, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.1 Продуктами • Оптова торгівля молочними #, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.11 Продуктами • Оптова торгівля молочними # 

46.33.11-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля молочними # 

46.38 Продуктами • Оптова торгівля іншими харчовими # зокрема 

рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.2 Продуктами • Оптова торгівля іншими харчовими # 

46.38.21 Продуктами • Оптова торгівля гомогенізованими готовими # та 

дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21 Продуктами • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими # 

46.38.21-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля гомогенізованими готовими # та 

дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими # 

46.38.29 Продуктами • Оптова торгівля іншими харчовими #, н. в. і. у. 

46.38.29-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля іншими харчовими #, н. в. і. у. 

46.39 Продуктами • Оптова торгівля харчовими # та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.1 Продуктами • Оптова торгівля харчовими # та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.11 Продуктами • Оптова торгівля замороженими харчовими #, 

неспеціалізована 



46.39.11-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля замороженими харчовими #, 

неспеціалізована 

46.39.12 Продуктами • Оптова торгівля незамороженими харчовими # та 

напоями, тютюном, неспеціалізована 

46.39.12-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля незамороженими харчовими # та 

напоями, тютюном, неспеціалізована 

46.76 Продуктами • Оптова торгівля іншими проміжними # 

46.76.1 Продуктами • Оптова торгівля іншими проміжними # 

46.76.19 Продуктами • Оптова торгівля проміжними #, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.76.19-

00.00 
Продуктами • Оптова торгівля проміжними #, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

47.00.1 Продуктами • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, 

рибою, хлібопекарськими виробами, молочними # 

та яйцями 

47.00.2 Продуктами • Роздрібна торгівля іншими харчовими # та 

напоями, тютюновими виробами 

47.00.14 Продуктами • Роздрібна торгівля м'ясними # 

47.00.14-

00.00 
Продуктами • Роздрібна торгівля м'ясними # 

47.00.18 Продуктами • Роздрібна торгівля молочними # 

47.00.18-

00.00 
Продуктами • Роздрібна торгівля молочними # 

47.00.23 Продуктами • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими # 

та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23 Продуктами • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими # 

47.00.23-

00.00 
Продуктами • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими # 

та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Продуктами • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими # 

47.00.24 Продуктами • Роздрібна торгівля іншими харчовими #, н. в. і. у. 

47.00.24-

00.00 
Продуктами • Роздрібна торгівля іншими харчовими #, н. в. і. у. 

46.12.13 Продукцією • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною # 

46.12.13-

00.00 
Продукцією • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною # 

46.13.11 Продукцією • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



лісоматеріалами та # з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Продукцією • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

лісоматеріалами та # з лісоматеріалів 

46.36.12 Продукцією • Оптова торгівля хлібопекарською # 

46.36.12-

00.00 
Продукцією • Оптова торгівля хлібопекарською # 

46.46.11 Продукцією • Оптова торгівля основного фармацевтичною # та 

фармацевтичними препаратами 

46.46.11-

00.00 
Продукцією • Оптова торгівля основною фармацевтичною # та 

фармацевтичними препаратами 

46.73.12 Продукцією • Оптова торгівля # первинного обробляння 

деревини 

46.73.12-

00.00 
Продукцією • Оптова торгівля # первинного обробляння 

деревини 

46.75 Продукцією • Оптова торгівля хімічною # 

46.75.1 Продукцією • Оптова торгівля хімічною # 

46.75.11 Продукцією • Оптова торгівля добривами й агрохімічною # 

46.75.11-

00.00 
Продукцією • Оптова торгівля добривами й агрохімічною # 

47.00.78 Продукцією • Роздрібна торгівля добривами й агрохімічною # 

47.00.78-

00.00 
Продукцією • Роздрібна торгівля добривами й агрохімічною # 

46.14 Промисловим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, # устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Промисловим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, # устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.19 Промисловим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та механізмами і # 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Промисловим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та механізмами і # 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.12 Промисловими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, металами та # хімічними 

речовинами 

46.12.1 Промисловими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, металами та # хімічними 

речовинами 

46.12.13 Промисловими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

хімічними речовинами, добривами та 



агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Промисловими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

хімічними речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.75.12 Промисловими • Оптова торгівля # хімічними речовинами 

46.75.12-

00.00 
Промисловими • Оптова торгівля # хімічними речовинами 

46.64 Промисловості • Оптова торгівля машинами для текстильної #, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.1 Промисловості • Оптова торгівля машинами для текстильної #, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.10 Промисловості • Оптова торгівля машинами для текстильної #, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Промисловості • Оптова торгівля машинами для текстильної #, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.69.14 Промисловості • Оптова торгівля машинами для харчової, 

тютюнової # та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Промисловості • Оптова торгівля машинами для харчової, 

тютюнової # та виробництва напоїв 

46.76 Проміжними • Оптова торгівля іншими # продуктами 

46.76.1 Проміжними • Оптова торгівля іншими # продуктами 

46.76.19 Проміжними • Оптова торгівля # продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.76.19-

00.00 
Проміжними • Оптова торгівля # продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.69.15 Професійними • Оптова торгівля # електричними машинами, 

апаратами та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Професійними • Оптова торгівля # електричними машинами, 

апаратами та приладдям 

46.41.11 Пряжею • Оптова торгівля # 

46.41.11-

00.00 
Пряжею • Оптова торгівля # 

46.37 Прянощами • Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та # 

46.37.1 Прянощами • Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та # 

46.37.10 Прянощами • Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та # 

46.37.10-

00.00 
Прянощами • Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та # 

47.00.21 Прянощами • Роздрібна торгівля кавою, чаєм, какао та # 

47.00.21-

00.00 
Прянощами • Роздрібна торгівля кавою, чаєм, какао та # 



46.32.11 Птиці • Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської 

#) 

46.32.11-

00.00 
Птиці • Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом свійської 

#) 

46.32.12 Птиці • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської #) 

46.32.12-

00.00 
Птиці • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської #) 

46.15.12 Радіо- • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Радіо- • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.43.11 Радіо- • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім #, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Радіо- • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім #, теле- і фототоварів 

46.43.12 Радіо- • Оптова торгівля #, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.43.12-

00.00 
Радіо- • Оптова торгівля #, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.38 Ракоподібними • Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, 

зокрема рибою, # та молюсками 

46.38.1 Ракоподібними • Оптова торгівля рибою, # та молюсками 

46.38.10 Ракоподібними • Оптова торгівля рибою, # та молюсками 

46.38.10-

00.00 
Ракоподібними • Оптова торгівля рибою, # та молюсками 

47.00.15 Ракоподібними • Роздрібна торгівля рибою, # та молюсками 

47.00.15-

00.00 
Ракоподібними • Роздрібна торгівля рибою, # та молюсками 

45.20.13 Регулювання • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема # та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Регулювання • Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема # та 

балансування коліс 

45 Ремонтування • Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, # 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

45.2 Ремонтування • Технічне обслуговування та # автотранспортних 

засобів 

45.4 Ремонтування • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та # мотоциклів 

45.20 Ремонтування • Технічне обслуговування та # автотранспортних 



засобів 

45.20.1 Ремонтування • Технічне обслуговування та # автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.2 Ремонтування • Технічне обслуговування та # інших 

автотранспортних засобів 

45.20.11 Ремонтування • Технічне обслуговування та # автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11 Ремонтування • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо # електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Ремонтування • Технічне обслуговування та # автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Ремонтування • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо # електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.12 Ремонтування • # електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.12-

00.00 
Ремонтування • # електричної системи автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.13 Ремонтування • # шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Ремонтування • # шин автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.14 Ремонтування • # кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонту вання після 

зіткнення) 

45.20.14 Ремонтування • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги (# 

дверей, замків, вікон, оновлення фарбового 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14 Ремонтування • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, # після зіткнення) 

45.20.14- Ремонтування • # кузова автомобілів і маловантажних 



00.00 автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Ремонтування • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги (# 

дверей, замків, вікон, оновлення фарбового 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Ремонтування • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення 

фарбового покриву, # після зіткнення) 

45.20.21 Ремонтування • Технічне обслуговування та # інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.21 Ремонтування • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім # електричної 

системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Ремонтування • Технічне обслуговування та # інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Ремонтування • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім # електричної 

системи та кузова), звичайне 

45.20.22 Ремонтування • # електричної системи інших автотранспортних 

засобів 

45.20.22-

00.00 
Ремонтування • # електричної системи інших автотранспортних 

засобів 

45.20.23 Ремонтування • # кузова інших автотранспортних засобів і подібні 

послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.20.23 Ремонтування • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (# дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.20.23 Ремонтування • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, # 

після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Ремонтування • # кузова інших автотранспортних засобів і подібні 

послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 

зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Ремонтування • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (# дверей, замків, вікон, 

оновлення фарбового покриву, ремонтування після 



зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Ремонтування • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення фарбового покриву, # 

після зіткнення) 

45.40 Ремонтування • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, технічне обслуговування та # мотоциклів 

45.40.5 Ремонтування • Технічне обслуговування та # мотоциклів 

45.40.50 Ремонтування • Технічне обслуговування та # мотоциклів 

45.40.50-

00.00 
Ремонтування • Технічне обслуговування та # мотоциклів 

46.16.13 Речами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними виробами та дорожніми # 

46.16.13-

00.00 
Речами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

шкіряними виробами та дорожніми # 

46.49.34 Речами • Оптова торгівля шкіряними виробами та 

дорожніми # 

46.49.34-

00.00 
Речами • Оптова торгівля шкіряними виробами та 

дорожніми # 

47.00.73 Речами • Роздрібна торгівля шкіряними виробами та 

дорожніми # 

47.00.73-

00.00 
Речами • Роздрібна торгівля шкіряними виробами та 

дорожніми # 

46.12 Речовинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, металами та промисловими 

хімічними # 

46.12.1 Речовинами • Послуга посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, металами та промисловими 

хімічними # 

46.12.13 Речовинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними #, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Речовинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими хімічними #, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.75.12 Речовинами • Оптова торгівля промисловими хімічними # 

46.75.12-

00.00 
Речовинами • Оптова торгівля промисловими хімічними # 

46.38 Рибою • Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, 

зокрема #, ракоподібними та молюсками 

46.38.1 Рибою • Оптова торгівля #, ракоподібними та молюсками 

46.38.10 Рибою • Оптова торгівля #, ракоподібними та молюсками 



46.38.10-

00.00 
Рибою • Оптова торгівля #, ракоподібними та молюсками 

47.00.1 Рибою • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, #, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.15 Рибою • Роздрібна торгівля #, ракоподібними та 

молюсками 

47.00.15-

00.00 
Рибою • Роздрібна торгівля #, ракоподібними та 

молюсками 

46.12.11 Рідинним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, # і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Рідинним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

твердим, # і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.71 Рідинним • Оптова торгівля твердим, # і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.1 Рідинним • Оптова торгівля твердим, # і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.13 Рідинним • Оптова торгівля іншим # і газоподібним паливом 

та мастильними матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Рідинним • Оптова торгівля іншим # і газоподібним паливом 

та мастильними матеріалами 

46.19 Різними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.19.1 Різними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.19.10 Різними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.19.10-

00.00 
Різними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.41.13 Різними • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

# господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Різними • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

# господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 

45.11.2 Роздрібна • # торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.3 Роздрібна • # торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інша 

45.11.21 Роздрібна • # торгівля новими пасажирськими 



автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.21-

00.00 
Роздрібна • # торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.22 Роздрібна • # торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.22-

00.00 
Роздрібна • # торгівля пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23 Роздрібна • # торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

у спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Роздрібна • # торгівля новими спеціалізованими легковими 

автомобілями, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Роздрібна • # торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Роздрібна • # торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.31 Роздрібна • # торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через інтернет-

магазини 

45.11.31-

00.00 
Роздрібна • # торгівля автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через інтернет-

магазини 

45.19.2 Роздрібна • # торгівля іншими автотранспортними засобами в 

спеціалізованих магазинах 

45.19.21 Роздрібна • # торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 



магазинах 

45.19.21-

00.00 
Роздрібна • # торгівля вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами та автобусами, у спеціалізованих 

магазинах 

45.19.22 Роздрібна • # торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Роздрібна • # торгівля транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.31 Роздрібна • # торгівля іншими автотранспортними засобами 

через інтернет-магазини 

45.19.31-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іншими автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.32 Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.32.1 Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.11 Роздрібна • # торгівля шинами в спеціалізованих магазинах 

45.32.11-

00.00 
Роздрібна • # торгівля шинами в спеціалізованих магазинах 

45.32.12 Роздрібна • # торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.21 Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.22 Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Роздрібна • # торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.40.2 Роздрібна • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.20 Роздрібна • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.20-

00.00 
Роздрібна • # торгівля мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 



47.00 Роздрібна • # торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

47.00.1 Роздрібна • # торгівля фруктами, овочами, м'ясом, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.2 Роздрібна • # торгівля іншими харчовими продуктами та 

напоями, тютюновими виробами 

47.00.3 Роздрібна • # торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

47.00.4 Роздрібна • # торгівля будівельними матеріалами та 

металевими виробами 

47.00.5 Роздрібна • # торгівля побутовими виробами 

47.00.6 Роздрібна • # торгівля виробами культурно-відпочинкової 

призначеності 

47.00.7 Роздрібна • # торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми тваринами та 

кормами для домашніх тварин 

47.00.8 Роздрібна • # торгівля автомобільним пальним та іншими 

новими товарами, н. в. і. у. 

47.00.9 Роздрібна • # торгівля товарами, що були у використанні 

47.00.11 Роздрібна • # торгівля свіжими фруктами й овочами 

47.00.11-

00.00 
Роздрібна • # торгівля свіжими фруктами й овочами 

47.00.12 Роздрібна • # торгівля обробленими фруктами й овочами 

47.00.12-

00.00 
Роздрібна • # торгівля обробленими фруктами й овочами 

47.00.13 Роздрібна • # торгівля м'ясом 

47.00.13-

00.00 
Роздрібна • # торгівля м'ясом 

47.00.14 Роздрібна • # торгівля м'ясними продуктами 

47.00.14-

00.00 
Роздрібна • # торгівля м'ясними продуктами 

47.00.15 Роздрібна • # торгівля рибою, ракоподібними та молюсками 

47.00.15-

00.00 
Роздрібна • # торгівля рибою, ракоподібними та молюсками 

47.00.16 Роздрібна • # торгівля хлібопекарськими виробами 

47.00.16-

00.00 
Роздрібна • # торгівля хлібопекарськими виробами 

47.00.17 Роздрібна • # торгівля цукровими кондитерськими виробами 



47.00.17-

00.00 
Роздрібна • # торгівля цукровими кондитерськими виробами 

47.00.18 Роздрібна • # торгівля молочними продуктами 

47.00.18-

00.00 
Роздрібна • # торгівля молочними продуктами 

47.00.19 Роздрібна • # торгівля яйцями 

47.00.19-

00.00 
Роздрібна • # торгівля яйцями 

47.00.21 Роздрібна • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

47.00.21-

00.00 
Роздрібна • # торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

47.00.22 Роздрібна • # торгівля харчовими оліями й жирами 

47.00.22-

00.00 
Роздрібна • # торгівля харчовими оліями й жирами 

47.00.23 Роздрібна • # торгівля гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Роздрібна • # торгівля гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.24 Роздрібна • # торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

47.00.24-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

47.00.25 Роздрібна • # торгівля алкогольними напоями 

47.00.25-

00.00 
Роздрібна • # торгівля алкогольними напоями 

47.00.26 Роздрібна • # торгівля іншими напоями 

47.00.26-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іншими напоями 

47.00.27 Роздрібна • # торгівля тютюновими виробами 

47.00.27-

00.00 
Роздрібна • # торгівля тютюновими виробами 

47.00.31 Роздрібна • # торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

47.00.31-

00.00 
Роздрібна • # торгівля комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

47.00.32 Роздрібна • # торгівля телекомунікаційним устаткованням 

47.00.32-

00.00 
Роздрібна • # торгівля телекомунікаційним устаткованням 

47.00.33 Роздрібна • # торгівля аудіо- та відеоустаткованням 



47.00.33-

00.00 
Роздрібна • # торгівля аудіо- та відеоустаткованням 

47.00.41 Роздрібна • # торгівля металевими виробами 

47.00.41-

00.00 
Роздрібна • # торгівля металевими виробами 

47.00.42 Роздрібна • # торгівля фарбами, лаками та емалями 

47.00.42-

00.00 
Роздрібна • # торгівля фарбами, лаками та емалями 

47.00.43 Роздрібна • # торгівля листовим склом 

47.00.43-

00.00 
Роздрібна • # торгівля листовим склом 

47.00.44 Роздрібна • # торгівля газонним і садовим устаткованням 

47.00.44-

00.00 
Роздрібна • # торгівля газонним і садовим устаткованням 

47.00.45 Роздрібна • # торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.45-

00.00 
Роздрібна • # торгівля водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.46 Роздрібна • # торгівля санітарно-технічним устаткованням 

47.00.46-

00.00 
Роздрібна • # торгівля санітарно-технічним устаткованням 

47.00.47 Роздрібна • # торгівля ручним інструментом 

47.00.47-

00.00 
Роздрібна • # торгівля ручним інструментом 

47.00.49 Роздрібна • # торгівля будівельними матеріалами, н. в. і. у. 

47.00.49-

00.00 
Роздрібна • # торгівля будівельними матеріалами, н. в. і. у. 

47.00.51 Роздрібна • # торгівля текстилем 

47.00.51-

00.00 
Роздрібна • # торгівля текстилем 

47.00.52 Роздрібна • # торгівля шторами та тюлевими фіранками 

47.00.52-

00.00 
Роздрібна • # торгівля шторами та тюлевими фіранками 

47.00.53 Роздрібна • # торгівля паперовими шпалерами та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Роздрібна • # торгівля паперовими шпалерами та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.54 Роздрібна • # торгівля електричними побутовими приладами 

47.00.54- Роздрібна • # торгівля електричними побутовими приладами 



00.00 

47.00.55 Роздрібна • # торгівля меблями 

47.00.55-

00.00 
Роздрібна • # торгівля меблями 

47.00.56 Роздрібна • # торгівля освітлювальними приладами 

47.00.56-

00.00 
Роздрібна • # торгівля освітлювальними приладами 

47.00.57 Роздрібна • # торгівля дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Роздрібна • # торгівля дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.58 Роздрібна • # торгівля музичними інструментами та нотами 

47.00.58-

00.00 
Роздрібна • # торгівля музичними інструментами та нотами 

47.00.59 Роздрібна • # торгівля столовим посудом, скляними виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, не-електричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Роздрібна • # торгівля столовим посудом, скляними виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, не-електричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.61 Роздрібна • # торгівля книжками 

47.00.61-

00.00 
Роздрібна • # торгівля книжками 

47.00.62 Роздрібна • # торгівля газетами та журналами 

47.00.62-

00.00 
Роздрібна • # торгівля газетами та журналами 

47.00.63 Роздрібна • # торгівля канцелярськими товарами 

47.00.63-

00.00 
Роздрібна • # торгівля канцелярськими товарами 

47.00.64 Роздрібна • # торгівля музичними записами та відеозаписами 

47.00.64-

00.00 
Роздрібна • # торгівля музичними записами та відеозаписами 

47.00.65 Роздрібна • # торгівля спортивним устаткованням 

47.00.65-

00.00 
Роздрібна • # торгівля спортивним устаткованням 



47.00.66 Роздрібна • # торгівля кемпінговим устаткованням 

47.00.66-

00.00 
Роздрібна • # торгівля кемпінговим устаткованням 

47.00.67 Роздрібна • # торгівля іграми та іграшками 

47.00.67-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іграми та іграшками 

47.00.68 Роздрібна • # торгівля марками та монетами 

47.00.68-

00.00 
Роздрібна • # торгівля марками та монетами 

47.00.69 Роздрібна • # торгівля сувенірами та художніми виробами 

47.00.69-

00.00 
Роздрібна • # торгівля сувенірами та художніми виробами 

47.00.71 Роздрібна • # торгівля одягом 

47.00.71-

00.00 
Роздрібна • # торгівля одягом 

47.00.72 Роздрібна • # торгівля взуттям 

47.00.72-

00.00 
Роздрібна • # торгівля взуттям 

47.00.73 Роздрібна • # торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

47.00.73-

00.00 
Роздрібна • # торгівля шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

47.00.74 Роздрібна • # торгівля фармацевтичними виробами 

47.00.74-

00.00 
Роздрібна • # торгівля фармацевтичними виробами 

47.00.75 Роздрібна • # торгівля медичними й ортопедичними виробами 

47.00.75-

00.00 
Роздрібна • # торгівля медичними й ортопедичними виробами 

47.00.76 Роздрібна • # торгівля косметичними товарами та предметами 

туалету 

47.00.76-

00.00 
Роздрібна • # торгівля косметичними товарами та предметами 

туалету 

47.00.77 Роздрібна • # торгівля квітами, рослинами та насінням 

47.00.77-

00.00 
Роздрібна • # торгівля квітами, рослинами та насінням 

47.00.78 Роздрібна • # торгівля добривами й агрохімічною продукцією 

47.00.78-

00.00 
Роздрібна • # торгівля добривами й агрохімічною продукцією 

47.00.79 Роздрібна • # торгівля домашніми тваринами та кормами для 



домашніх тварин 

47.00.79-

00.00 
Роздрібна • # торгівля домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.81 Роздрібна • # торгівля автомобільним пальним 

47.00.81-

00.00 
Роздрібна • # торгівля автомобільним пальним 

47.00.82 Роздрібна • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

47.00.82-

00.00 
Роздрібна • # торгівля годинниками та ювелірними виробами 

47.00.83 Роздрібна • # торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Роздрібна • # торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

47.00.84 Роздрібна • # торгівля засобами для чищення 

47.00.84-

00.00 
Роздрібна • # торгівля засобами для чищення 

47.00.85 Роздрібна • # торгівля побутовим паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.85-

00.00 
Роздрібна • # торгівля побутовим паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.86 Роздрібна • # торгівля нехарчовими спожитковими товарами, 

н. в. і. у. 

47.00.86-

00.00 
Роздрібна • #торгівля нехарчовими спожитковими товарами, н. 

в. і. у. 

47.00.87 Роздрібна • # торгівля сільськогосподарською сировиною, н. в. 

і. у. 

47.00.87-

00.00 
Роздрібна • # торгівля сільськогосподарською сировиною, н. в. 

і. у. 

47.00.88 Роздрібна • # торгівля машинами й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.88-

00.00 
Роздрібна • # торгівля машинами й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.89 Роздрібна • # торгівля нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

47.00.89-

00.00 
Роздрібна • # торгівля нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

47.00.91 Роздрібна • # торгівля антикваріатом 

47.00.91-

00.00 
Роздрібна • # торгівля антикваріатом 

47.00.92 Роздрібна • # торгівля книжками, що були у використанні 

47.00.92- Роздрібна • # торгівля книжками, що були у використанні 



00.00 

47.00.99 Роздрібна • # торгівля іншими товарами, що були у 

використанні 

47.00.99-

00.00 
Роздрібна • # торгівля іншими товарами, що були у 

використанні 

47.0 Роздрібна • # торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

45 Роздрібної • Послуги щодо оптової та # торгівлі, ремонтування 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

45.11.39 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.39-

00.00 
Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.19.3 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.39 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.19.39-

00.00 
Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.32.2 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі частинами та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші 

45.32.29 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі частинами та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 

45.32.29-

00.00 
Роздрібної • "Послуги щодо # торгівлі частинами та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші; н. в. і. у." 

45.40.3 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.30 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.30-

00.00 
Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

47 Роздрібної • Послуги щодо # торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

46.11.12 Рослинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

квітами та # 

46.11.12-

00.00 
Рослинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

квітами та # 

46.22 Рослинами • Оптова торгівля квітами та # 

46.22.1 Рослинами • Оптова торгівля квітами та # 



46.22.10 Рослинами • Оптова торгівля квітами та # 

46.22.10-

00.00 
Рослинами • Оптова торгівля квітами та # 

47.00.7 Рослинами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, #, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.77 Рослинами • Роздрібна торгівля квітами, # та насінням 

47.00.77-

00.00 
Рослинами • Роздрібна торгівля квітами, # та насінням 

46.12 Рудами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, #, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Рудами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, #, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.12 Рудами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими # та металами у первинних формах 

46.12.12-

00.00 
Рудами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими # та металами у первинних формах 

46.72 Рудами • Оптова торгівля металами та металевими # 

46.72.1 Рудами • Оптова торгівля металами та металевими # 

46.72.11 Рудами • Оптова торгівля залізними # 

46.72.11-

00.00 
Рудами • Оптова торгівля залізними # 

46.72.12 Рудами • Оптова торгівля # кольорових металів 

46.72.12-

00.00 
Рудами • Оптова торгівля # кольорових металів 

46.15.13 Ручним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними засобами та # інструментом 

46.15.13-

00.00 
Ручним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

технічними засобами та # інструментом 

46.74.13 Ручним • Оптова торгівля # інструментом 

46.74.13-

00.00 
Ручним • Оптова торгівля # інструментом 

47.00.47 Ручним • Роздрібна торгівля # інструментом 

47.00.47-

00.00 
Ручним • Роздрібна торгівля # інструментом 

47.00.44 Садовим • Роздрібна торгівля газонним і # устаткованням 

47.00.44-

00.00 
Садовим • Роздрібна торгівля газонним і # устаткованням 



46.61.12 Садовими • Оптова торгівля газонними та # машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Садовими • Оптова торгівля газонними та # машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.73 Санітарно-технічним • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та # устаткованням 

46.73.1 Санітарно-технічним • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та # устаткованням 

46.73.13 Санітарно-технічним • Оптова торгівля # устаткованням 

46.73.13-

00.00 
Санітарно-технічним • Оптова торгівля # устаткованням 

47.00.46 Санітарно-технічним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

47.00.46-

00.00 
Санітарно-технічним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

46.31.11 Свіжими • Оптова торгівля # фруктами й овочами 

46.31.11-

00.00 
Свіжими • Оптова торгівля # фруктами й овочами 

47.00.11 Свіжими • Роздрібна торгівля # фруктами й овочами 

47.00.11-

00.00 
Свіжими • Роздрібна торгівля # фруктами й овочами 

46.32.11 Свійської • Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом # птиці) 

46.32.11-

00.00 
Свійської • Оптова торгівля м'ясом (зокрема м'ясом # птиці) 

46.32.12 Свійської • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса # птиці) 

46.32.12-

00.00 
Свійської • Оптова торгівля м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса # птиці) 

46.2 Сировиною • Оптова торгівля сільськогосподарською # та 

живими тваринами 

46.11 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською #, живими тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною # та напівфабрикатами 

46.11.1 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською #, живими тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11.1 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною # та напівфабрикатами 



46.11.19 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською #, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19 Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською сировиною, 

текстильною # та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською #, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Сировиною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською сировиною, 

текстильною # та напівфабрикатами 

46.21.19 Сировиною • Оптова торгівля іншою сільськогосподарською #, 

н. в. і. у. 

46.21.19-

00.00 
Сировиною • Оптова торгівля іншою сільськогосподарською #, 

н. в. і. у. 

47.00.87 Сировиною • Роздрібна торгівля сільськогосподарською #, н. в. 

і. у. 

47.00.87-

00.00 
Сировиною • Роздрібна торгівля сільськогосподарською #, н. в. 

і. у. 

45.20.11 Системи • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної #, шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Системи • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної #, шині кузова), звичайні 

45.20.12 Системи • Ремонтування електричної # автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.12-

00.00 
Системи • Ремонтування електричної # автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.21 Системи • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної # та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Системи • Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної # та кузова), звичайне 

45.20.22 Системи • Ремонтування електричної # інших 

автотранспортних засобів 

45.20.22-

00.00 
Системи • Ремонтування електричної # інших 

автотранспортних засобів 

46.61 Сільськогосподарськими • Оптова торгівля # машинами, устаткованням і 

приладдям 



46.61.1 Сільськогосподарськими • Оптова торгівля # машинами, устаткованням і 

приладдям 

46.61.11 Сільськогосподарськими • Оптова торгівля # та лісогосподарськими 

машинами, устаткованням і приладдям, зокрема 

тракторами 

46.61.11-

00.00 
Сільськогосподарськими • Оптова торгівля # та лісогосподарськими 

машинами, устаткованням і приладдям, зокрема 

тракторами 

46.76.19 Сільськогосподарських • Оптова торгівля проміжними продуктами, крім #, 

н. в. і. у. 

46.76.19-

00.00 
Сільськогосподарських • Оптова торгівля проміжними продуктами, крім #, 

н. в. і. у. 

46.2 Сільськогосподарською • Оптова торгівля # сировиною та живими 

тваринами 

46.11 Сільськогосподарською • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.1 Сільськогосподарською • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19 Сільськогосподарською • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою # сировиною, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Сільськогосподарською • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою # сировиною, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.21.19 Сільськогосподарською • Оптова торгівля іншою # сировиною, н. в. і. у. 

46.21.19-

0.0.00 
Сільськогосподарською • Оптова торгівля іншою # сировиною, н. в. і. у. 

47.00.87 Сільськогосподарською • Роздрібна торгівля # сировиною, н. в. і. у. 

47.00.87-

00.00 
Сільськогосподарською • Роздрібна торгівля # сировиною, н. в. і. у. 

46.73.15 Склом • Оптова торгівля листовим # 

46.73.15-

00.00 
Склом • Оптова торгівля листовим # 

47.00.43 Склом • Роздрібна торгівля листовим # 

47.00.43-

00.00 
Склом • Роздрібна торгівля листовим # 

46.44 Скляним • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # посудом і засобами для чищення 

46.44.1 Скляним • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # посудом і засобами для чищення 



46.44.11 Скляним • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # посудом і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Скляним • Оптова торгівля порцеляновими/фарфоровими 

виробами, # посудом і гончарними виробами 

47.00.59 Скляними • Роздрібна торгівля столовим посудом, # виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Скляними • Роздрібна торгівля столовим посудом, # виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.34.11 Соками • Оптова торгівля #, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Соками • Оптова торгівля #, мінеральною водою, 

газованими безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

45.11.12 Спеціалізованими • Оптова торгівля # пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Спеціалізованими • Оптова торгівля # пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Спеціалізованими • Роздрібна торгівля новими # пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Спеціалізованими • Роздрібна торгівля новими # легковими 

автомобілями, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Спеціалізованими • Роздрібна торгівля # пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 



автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Спеціалізованими • Роздрібна торгівля # пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.1 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами в # 

магазинах 

45.11.21 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в # магазинах 

45.11.21-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в # магазинах 

45.11.22 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, у # магазинах 

45.11.22-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, у # магазинах 

45.11.23 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

у # магазинах 

45.11.23-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги та мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у # 

магазинах 

45.11.24 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у # 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та нові 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у # 



магазинах 

45.19.21 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у # 

магазинах 

45.19.21-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у # 

магазинах 

45.19.22 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та 

автофургони, у # магазинах 

45.19.22-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові фургони та 

автофургони, у # магазинах 

45.32.1 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у # магазинах 

45.32.11 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля шинами в # магазинах 

45.32.11-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля шинами в # магазинах 

45.32.12 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів у # 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля іншими частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів у # 

магазинах 

45.40.2 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у # магазинах 

45.40.20 Спеціалізованих • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у # магазинах 

45.40.20-

00.00 
Спеціалізованих • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям у # магазинах 

45.19.2 Спеціалізованих  • Роздрібна торгівля іншими автотранспортними 

засобами в # магазинах 

46.7 Спеціалізовані • Послуги щодо оптової торгівлі #, інші 

46.69.19 Спеціальної • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та # призначеності 

46.69.19-

00.00 
Спеціальної • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та # призначеності 

46.49.3 Спожитковими • Оптова торгівля іншими # товарами 

46.49.39 Спожитковими • Оптова торгівля іншими # товарами, н. в. і. у. 

46.49.39-

00.00 
Спожитковими • Оптова торгівля іншими # товарами, н. в. і. у. 

47.00.86 Спожитковими • Роздрібна торгівля нехарчовими # товарами, н. в. і. 



у. 

47.00.86-

00.00 
Спожитковими • Роздрібна торгівля нехарчовими # товарами, н. в. і. 

у. 

47.00.65 Спортивним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

47.00.65-

00.00 
Спортивним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

46.18.12 Спортивними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, # товарами, 

велосипедами/книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Спортивними   Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, # товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.49.33 Спортивними • Оптова торгівля # товарами (зокрема 

велосипедами) 

46.49.33-

00.00 
Спортивними • Оптова торгівля # товарами (зокрема 

велосипедами) 

46.72.13 Сталлю • Оптова торгівля залізом і # в первинних формах 

46.72.13-

00.00 
Сталлю • Оптова торгівля залізом і # в первинних формах 

47.00.59 Столовим • Роздрібна торгівля # посудом, скляними виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Столовим • Роздрібна торгівля # посудом, скляними виробами, 

порцеляновими/фарфоровими виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.15.19 Столовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та # приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Столовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

ножовими виробами та # приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.49.1 Столовими • Оптова торгівля ножовими виробами та # 



приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими виробами, н. 

в. і. у. 

46.49.11 Столовими • Оптова торгівля ножовими виробами та # 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.11-

00.00 
Столовими • Оптова торгівля ножовими виробами та # 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

47.00.59 Столовими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та # приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Столовими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та # приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.41.13 Столовою • Оптова торгівля # білизною, фіранками та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Столовою • Оптова торгівля # білизною, фіранками та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

46.43.13 Стрічок • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім # без 

запису) 

46.43.13-

00.00 
Стрічок • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та 

цифровими відеодисками (DVD) (крім # без 

запису) 

46.49.36 Сувенірами • Оптова торгівля # та художніми виробами 

46.49.36-

00.00 
Сувенірами • Оптова торгівля # та художніми виробами 

47.00.69 Сувенірами • Роздрібна торгівля # та художніми виробами 

47.00.69-

00.00 
Сувенірами • Роздрібна торгівля # та художніми виробами 

46.14 Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, промисловим 

устаткованням, # та літаками 



46.14.1 Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, промисловим 

устаткованням, # та літаками 

46.14.12 Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12 Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними # та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Суднами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними # та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.21 Тварин • Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для # 

46.21.1 Тварин • Оптова торгівля зерном, насінням і кормами для # 

46.21.14 Тварин • Оптова торгівля кормами для # 

46.21.14-

00.00 
Тварин • Оптова торгівля кормами для # 

47.00.7 Тварин • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми тваринами та 

кормами для домашніх # 

47.00.79 Тварин • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та 

кормами для домашніх # 

47.00.79-

00.00 
Тварин • Роздрібна торгівля домашніми тваринами та 

кормами для домашніх # 

46.2 Тваринами • Оптова торгівля сільськогосподарською 

сировиною та живими # 

46.11 Тваринами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими #, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11.1 Тваринами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими #, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами 

46.11.11 Тваринами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

живими # 

46.11.11-

00.00 
Тваринами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

живими # 

46.23 Тваринами • Оптова торгівля живими # 

46.23.1 Тваринами • Оптова торгівля живими # 



46.23.10 Тваринами • Оптова торгівля живими # 

46.23.10-

00.00 
Тваринами • Оптова торгівля живими # 

47.00.7 Тваринами • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми # та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.79 Тваринами • Роздрібна торгівля домашніми # та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.79-

00.00 
Тваринами • Роздрібна торгівля домашніми # та кормами для 

домашніх тварин 

46.12.11 Твердим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Твердим • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.71 Твердим • Оптова торгівля #, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.1 Твердим • Оптова торгівля #, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.11 Твердим • Оптова торгівля # паливом 

46.71.11-

00.00 
Твердим • Оптова торгівля # паливом 

46.16 Текстилем • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.1 Текстилем • Послуги посередників щодо оптової торгівлі #, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.11 Текстилем • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

46.16.11-

00.00 
Текстилем • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

46.41 Текстилем • Оптова торгівля # 

46.41.1 Текстилем • Оптова торгівля # 

47.00.51 Текстилем • Роздрібна торгівля # 

47.00.51-

00.00 
Текстилем • Роздрібна торгівля # 

46.76.12 Текстильними • Оптова торгівля # волокнами 

46.76.12-

00.00 
Текстильними • Оптова торгівля # волокнами 

46.41.13 Текстильних • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з # 



матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Текстильних • Оптова торгівля столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з # 

матеріалів 

46.64 Текстильної • Оптова торгівля машинами для # промисловості, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.1 Текстильної • Оптова торгівля машинами для # промисловості, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.10 Текстильної • Оптова торгівля машинами для # промисловості, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Текстильної • Оптова торгівля машинами для # промисловості, 

швейними/швацькими та в'язальними машинами 

46.11 Текстильною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, # сировиною та напівфабрикатами 

46.11.1 Текстильною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, # сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19 Текстильною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською сировиною, # 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Текстильною • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншою сільськогосподарською сировиною, # 

сировиною та напівфабрикатами 

46.43.11 Теле- • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім радіо-, # і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Теле- • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім радіо-, # і фототоварів 

46.43.12 Теле- • Оптова торгівля радіо-, #, відео- і DVD-

апаратурою 

46.43.12-

00.00 
Теле- • Оптова торгівля радіо-, #, відео- і DVD-

апаратурою 

46.15.12 Телевізійним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-

, # і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Телевізійним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі радіо-

, # і відеоустаткованням 

46.14.11 Телекомунікаційним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і # устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Телекомунікаційним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і # устаткованням та іншим 

конторським/офісним устаткованням 



46.52 Телекомунікаційним • Оптова торгівля електронним та # устаткованням і 

його частинами 

46.52.1 Телекомунікаційним • Оптова торгівля електронним та # устаткованням і 

його частинами 

46.52.11 Телекомунікаційним • Оптова торгівля # устаткованням і його частинами 

46.52.11-

00.00 
Телекомунікаційним • Оптова торгівля # устаткованням і його частинами 

47.00.32 Телекомунікаційним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

47.00.32-

00.00 
Телекомунікаційним • Роздрібна торгівля # устаткованням 

45.2 Технічне • # обслуговування та ремонтування 

автотранспортних засобів 

45.4 Технічне • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, # обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.20 Технічне • # обслуговування та ремонтування 

автотранспортних засобів 

45.20.1 Технічне • # обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 

45.20.2 Технічне • # обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів 

45.20.11 Технічне • # обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Технічне • # обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (крім 

послуг щодо ремонтування електричної системи, 

шин і кузова), звичайні 

45.20.21 Технічне • # обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.20.21-

00.00 
Технічне • # обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування 

електричної системи та кузова), звичайне 

45.40 Технічне • Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до 

них, # обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40.5 Технічне • # обслуговування та ремонтування мотоциклів 

45.40.50 Технічне • # обслуговування та ремонтування мотоциклів 

45.40.50-

00.00 
Технічне • # обслуговування та ремонтування мотоциклів 



46.15 Технічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, # засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Технічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

меблями, побутовими виробами, # засобами та 

металевими виробами 

46.15.13 Технічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

засобами та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Технічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

засобами та ручним інструментом 

46.41.12 Тканинами • Оптова торгівля # 

46.41.12-

00.00 
Тканинами • Оптова торгівля # 

46.4 Товарами • Оптова торгівля господарсько-побутовими # 

46.18.11 Товарами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними #, парфумними й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

46.18.11-

00.00 
Товарами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними #, парфумними й 

туалетними виробами, засобами для чищення 

46.18.12 Товарами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними #, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Товарами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними #, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Товарами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими #, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.43.14 Товарами • Оптова торгівля фототоварами та оптичними # 

46.43.14-

00.00 
Товарами • Оптова торгівля фототоварами та оптичними # 

46.46 Товарами • Оптова торгівля фармацевтичними # 

46.46.1 Товарами • Оптова торгівля фармацевтичними # 

46.49.2 Товарами • Оптова торгівля книжками, журналами та 



канцелярськими # 

46.49.3 Товарами • Оптова торгівля іншими спожитковими # 

46.49.23 Товарами • Оптова торгівля канцелярськими # 

46.49.23-

00.00 
Товарами • Оптова торгівля канцелярськими # 

46.49.33 Товарами • Оптова торгівля спортивними # (зокрема 

велосипедами) 

46.49.33-

00.00 
Товарами • Оптова торгівля спортивними # (зокрема 

велосипедами) 

46.49.39 Товарами • Оптова торгівля іншими спожитковими #, н. в. і. у. 

46.49.39-

00.00 
Товарами • Оптова торгівля іншими спожитковими #, н. в. і. у. 

47.00.8 Товарами • Роздрібна торгівля автомобільним пальним та 

іншими новими #, н. в. і. у. 

47.00.9 Товарами • Роздрібна торгівля #, що були у використанні 

47.00.63 Товарами • Роздрібна торгівля канцелярськими # 

47.00.63-

00.00 
Товарами • Роздрібна торгівля канцелярськими # 

47.00.76 Товарами • Роздрібна торгівля косметичними # та предметами 

туалету 

47.00.76-

00.00 
Товарами • Роздрібна торгівля косметичними # та предметами 

туалету 

47.00.86 Товарами • Роздрібна торгівля нехарчовими спожитковими #, 

н. в. і. у. 

47.00.86-

00.00 
Товарами • Роздрібна торгівля нехарчовими спожитковими #, 

н. в. і. у. 

47.00.89 Товарами • Роздрібна торгівля нехарчовими неспожитковими 

#, н. в. і. у. 

47.00.89-

00.00 
Товарами • Роздрібна торгівля нехарчовими неспожитковими 

#, н. в. і. у. 

47.00.99 Товарами • Роздрібна торгівля іншими #, що були у 

використанні 

47.00.99-

00.00 
Товарами • Роздрібна торгівля іншими #, що були у 

використанні 

45 Торгівлі • Послуги щодо оптової та роздрібної #, 

ремонтування автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

45.11.4 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.39 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # автомобілями та 



маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.39-

00.00 
Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # автомобілями та 

маловантажними автотранспортними засобами, 

інші, н. в. і. у. 

45.11.41 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.41-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.49 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.11.49-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.3 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.4 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

автотранспортними засобами 

45.19.39 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.19.39-

00.00 
Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # автотранспортними 

засобами, інші, н. в. і. у. 

45.19.41 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.41-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19.49 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.19.49-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

автотранспортними засобами, інші 

45.31.2 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # частинами 

та приладдям до автотранспортних засобів 

45.32.2 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # частинами та 



приладдям до автотранспортних засобів, інші 

45.32.29 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші, н. в. 

і. у. 

45.32.29-

00.00 
Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # частинами та 

приладдям до автотранспортних засобів, інші, н. в. 

і. у. 

45.40.3 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.4 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

45.40.30 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.30-

00.00 
Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # мотоциклами і їхніми 

частинами та приладдям, інші 

45.40.40 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

мотоциклами та їхніми частинами та приладдям 

46 Торгівлі • Послуги щодо оптової #, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

46 Торгівлі • Послуги щодо оптової торгівлі, крім # 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

46.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

46.7 Торгівлі • Послуги щодо оптової # спеціалізовані, інші 

46.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

46.11.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # живими 

тваринами 

46.11.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # живими 

тваринами 

46.11.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # квітами та 

рослинами 

46.11.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # квітами та 

рослинами 

46.11.19 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншою 



сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.11.19-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншою 

сільськогосподарською сировиною, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами 

46.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # паливом, 

рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами 

46.12.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # твердим, 

рідинним і газоподібним паливом та мастильними 

матеріалами 

46.12.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # металевими 

рудами та металами у первинних формах 

46.12.13 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

промисловими хімічними речовинами, добривами 

та агрохімічною продукцією 

46.13 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

лісоматеріалами та будівельними матеріалами 

46.13.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

лісоматеріалами та продукцією з лісоматеріалів 

46.13.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

будівельними матеріалами 

46.13.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

будівельними матеріалами 

46.14 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками 

46.14.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # машинами 

та механізмами, промисловим устаткованням, 



суднами та літаками 

46.14.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним устаткованням 

46.14.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # суднами, 

повітряними суднами та іншим транспортним 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

машинами та механізмами і промисловим 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.15 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # меблями, 

побутовими виробами, технічними засобами та 

металевими виробами 

46.15.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # меблями 

46.15.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # меблями 

46.15.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # радіо-, 

телевізійним і відеоустаткованням 

46.15.13 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.13-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # технічними 

засобами та ручним інструментом 

46.15.19 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 

46.15.19-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # ножовими 

виробами та столовими приборами, побутовими 

виробами, н. в. і. у. 



46.16 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # текстилем, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

46.16.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # текстилем 

46.16.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # текстилем 

46.16.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # одягом, 

хутром і взуттям 

46.16.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # одягом, 

хутром і взуттям 

46.16.13 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # шкіряними 

виробами та дорожніми речами 

46.17 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # харчовими 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # харчовими 

продуктами 

46.17.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # харчовими 

продуктами 

46.17.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # напоями 

46.17.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # напоями 

46.17.13 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

тютюновими виробами 

46.17.13-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

тютюновими виробами 

46.18 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

окремими виробами 

46.18.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

окремими виробами 

46.18.11 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 

46.18.11-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для чищення 



46.18.12 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярським 

папером, музичними інструментами, годинниками, 

ювелірними виробами, фотографічним і оптичним 

устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іграми, 

іграшками, спортивними товарами, велосипедами, 

книжками, газетами, журналами, канцелярськими 

товарами, музичними інструментами, 

годинниками, ювелірними виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.19 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.18.19-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # іншими 

окремими виробами, н. в. і. у. 

46.19 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # різними 

виробами 

46.19.1 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # різними 

виробами 

46.19.10 Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # різними 

виробами 

46.19.10-

00.00 
Торгівлі • Послуги посередників щодо оптової # різними 

виробами 

47 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної # крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

47 Торгівлі • Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім # 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

47.00 Торгівлі • Роздрібна торгівля, крім # автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

47.0 Торгівлі • Роздрібна торгівля, крім # автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

45.1 Торгівля • # автотранспортними засобами 

45.3 Торгівля • # частинами та приладдям до автотранспортних 

засобів 

45.4 Торгівля • # мотоциклами, частинами та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.11 Торгівля • # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.1 Торгівля • Оптова # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами 

45.11.2 Торгівля • Роздрібна # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 



магазинах 

45.11.3 Торгівля • Роздрібна # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами, інша 

45.11.11 Торгівля • Оптова # пасажирськими автотранспортними 

засобами 

45.11.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # пасажирськими автотранспортними 

засобами 

45.11.12 Торгівля • Оптова # спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.21 Торгівля • Роздрібна # новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.21-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # новими пасажирськими 

автотранспортними засобами в спеціалізованих 

магазинах 

45.11.22 Торгівля • Роздрібна # пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.22-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # пасажирськими автотранспортними 

засобами, що були у використанні, у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23 Торгівля • Роздрібна # новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги 

та мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби 

та нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) 

у спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # новими спеціалізованими легковими 

автомобілями, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Торгівля • Роздрібна # спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 



магазинах 

45.11.24-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, що були у 

використанні, такими як автомобілі швидкої 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.31 Торгівля • Роздрібна # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.11.31-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # автомобілями та маловантажними 

автотранспортними засобами через Інтернет-

магазини 

45.19 Торгівля • # іншими автотранспортними засобами 

45.19.1 Торгівля • Оптова # іншими автотранспортними засобами 

45.19.2 Торгівля • Роздрібна # іншими автотранспортними засобами 

в спеціалізованих магазинах 

45.19.11 Торгівля • Оптова # вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # вантажними автомобілями, причепами, 

напівпричепами і автобусами 

45.19.12 Торгівля • Оптова # транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони 

45.19.21 Торгівля • Роздрібна # вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.21-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # вантажними автомобілями, 

причепами, напівпричепами та автобусами, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22 Торгівля • Роздрібна # транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # транспортними засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.31 Торгівля • Роздрібна # іншими автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.19.31-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іншими автотранспортними засобами 

через Інтернет-магазини 

45.31 Торгівля • Оптова # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 



45.31.1 Торгівля • Оптова # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.11 Торгівля • Оптова # гумовими шинами та камерами до шин 

45.31.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # гумовими шинами та камерами до шин 

45.31.12 Торгівля • Оптова # іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.32 Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.32.1 Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.11 Торгівля • Роздрібна # шинами в спеціалізованих магазинах 

45.32.11-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # шинами в спеціалізованих магазинах 

45.32.12 Торгівля • Роздрібна # іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іншими частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.21 Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.22 Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # частинами та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.40 Торгівля • # мотоциклами, частинами та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40.1 Торгівля • Оптова # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

45.40.2 Торгівля • Роздрібна # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.10 Торгівля • Оптова # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 

45.40.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям 



45.40.20 Торгівля • Роздрібна # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.20-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # мотоциклами і їхніми частинами та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

46.2 Торгівля • Оптова # сільськогосподарською сировиною та 

живими тваринами 

46.3 Торгівля • Оптова # харчовими продуктами та напоями, 

тютюном 

46.4 Торгівля • Оптова # господарсько-побутовими товарами 

46.5 Торгівля • Оптова # інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

46.6 Торгівля • Оптова # іншими машинами, устаткованням і 

приладдям 

46.9 Торгівля • Оптова # неспеціалізована 

46.21 Торгівля • Оптова # зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин 

46.21.1 Торгівля • Оптова # зерном, насінням і кормами для тварин 

46.21.2 Торгівля • Оптова # необробленим тютюном 

46.21.11 Торгівля • Оптова # зерном 

46.21.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # зерном 

46.21.12 Торгівля • Оптова # насінням (крім олійного насіння) 

46.21.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # насінням (крім олійного насіння) 

46.21.13 Торгівля • Оптова # олійним насінням і олійними плодами 

46.21.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # олійним насінням і олійними плодами 

46.21.14 Торгівля • Оптова # кормами для тварин 

46.21.14-

00.00 
Торгівля • Оптова # кормами для тварин 

46.21.19 Торгівля • Оптова # іншою сільськогосподарською 

сировиною, н. в. і. у. 

46.21.19-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншою сільськогосподарською 

сировиною, н. в. і. у. 

46.21.20 Торгівля • Оптова # необробленим тютюном 

46.21.20-

00.00 
Торгівля • Оптова # необробленим тютюном 

46.22 Торгівля • Оптова # квітами та рослинами 

46.22.1 Торгівля • Оптова # квітами та рослинами 



46.22.10 Торгівля • Оптова # квітами та рослинами 

46.22.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # квітами та рослинами 

46.23 Торгівля • Оптова # живими тваринами 

46.23.1 Торгівля • Оптова # живими тваринами 

46.23.10 Торгівля • Оптова # живими тваринами 

46.23.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # живими тваринами 

46.24 Торгівля • Оптова # шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.1 Торгівля • Оптова # шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10 Торгівля • Оптова # шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # шкурами, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.31 Торгівля • Оптова # фруктами й овочами 

46.31.1 Торгівля • Оптова # фруктами й овочами 

46.31.11 Торгівля • Оптова # свіжими фруктами й овочами 

46.31.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # свіжими фруктами й овочами 

46.31.12 Торгівля • Оптова # обробленими фруктами й овочами 

46.31.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # обробленими фруктами й овочами 

46.32 Торгівля • Оптова # м'ясом і м'ясними продуктами 

46.32.1 Торгівля • Оптова # м'ясом і м'ясними продуктами 

46.32.11 Торгівля • Оптова # м'ясом (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # м'ясом (зокрема м'ясом свійської птиці) 

46.32.12 Торгівля • Оптова # м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

46.32.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # м'ясними продуктами (зокрема 

продуктами з м'яса свійської птиці) 

46.33 Торгівля • Оптова # молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.1 Торгівля • Оптова # молочними продуктами, яйцями та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.11 Торгівля • Оптова # молочними продуктами 

46.33.11- Торгівля • Оптова # молочними продуктами 



00.00 

46.33.12 Торгівля • Оптова # яйцями 

46.33.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # яйцями 

46.33.13 Торгівля • Оптова # харчовими оліями й жирами 

46.33.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # харчовими оліями й жирами 

46.34 Торгівля • Оптова # напоями 

46.34.1 Торгівля • Оптова # напоями 

46.34.11 Торгівля • Оптова # соками, мінеральною водою, газованими 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # соками, мінеральною водою, газованими 

безалкогольними напоями та іншими 

безалкогольними напоями 

46.34.12 Торгівля • Оптова # алкогольними напоями 

46.34.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # алкогольними напоями 

46.35 Торгівля • Оптова # тютюновими виробами 

46.35.1 Торгівля • Оптова # тютюновими виробами 

46.35.10 Торгівля • Оптова # тютюновими виробами 

46.35.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # тютюновими виробами 

46.36 Торгівля • Оптова # цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.1 Торгівля • Оптова # цукром і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.11 Торгівля • Оптова # цукром 

46.36.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # цукром 

46.36.12 Торгівля • Оптова # хлібопекарською продукцією 

46.36.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # хлібопекарською продукцією 

46.36.13 Торгівля • Оптова # шоколадом і цукровими кондитерськими 

виробами 

46.36.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # шоколадом і цукровими кондитерськими 

виробами 

46.37 Торгівля • Оптова # кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.37.1 Торгівля • Оптова # кавою, чаєм, какао та прянощами 



46.37.10 Торгівля • Оптова # кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.37.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # кавою, чаєм, какао та прянощами 

46.38 Торгівля • Оптова # іншими харчовими продуктами, зокрема 

рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.1 Торгівля • Оптова # рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.2 Торгівля • Оптова # іншими харчовими продуктами 

46.38.10 Торгівля • Оптова # рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.21 Торгівля • Оптова # гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

46.38.21-

00.00 
Торгівля • Оптова # гомогенізованими готовими продуктами 

та дієтичними харчовими продуктами 

46.38.29 Торгівля • Оптова # іншими харчовими продуктами, н. в. і. у. 

46.38.29-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими харчовими продуктами, н. в. і. у. 

46.39 Торгівля • Оптова # харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.1 Торгівля • Оптова # харчовими продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.11 Торгівля • Оптова # замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # замороженими харчовими продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.12 Торгівля • Оптова # незамороженими харчовими продуктами 

та напоями, тютюном, неспеціалізована 

46.39.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # незамороженими харчовими продуктами 

та напоями, тютюном, неспеціалізована 

46.41 Торгівля • Оптова # текстилем 

46.41.1 Торгівля • Оптова # текстилем 

46.41.11 Торгівля • Оптова # пряжею 

46.41.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # пряжею 

46.41.12 Торгівля • Оптова # тканинами 

46.41.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # тканинами 

46.41.13 Торгівля • Оптова # столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 



46.41.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # столовою білизною, фіранками та 

різними господарсько-побутовими виробами з 

текстильних матеріалів 

46.41.14 Торгівля • Оптова # галантереєю 

46.41.14-

00.00 
Торгівля • Оптова # галантереєю 

46.42 Торгівля • Оптова # одягом і взуттям 

46.42.1 Торгівля • Оптова # одягом і взуттям 

46.42.11 Торгівля • Оптова # одягом 

46.42.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # одягом 

46.42.12 Торгівля • Оптова # взуттям 

46.42.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # взуттям 

46.43 Торгівля • Оптова # електричними побутовими приладами 

46.43.1 Торгівля • Оптова # електричними побутовими приладами 

46.43.11 Торгівля • Оптова # електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # електричними побутовими приладами, 

крім радіо-, теле- і фототоварів 

46.43.12 Торгівля • Оптова # радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.43.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # радіо-, теле-, відео- і DVD-апаратурою 

46.43.13 Торгівля • Оптова # грамплатівками, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # грамплатівками, аудіо- і відеострічками, 

компакт-дисками (CD) та цифровими 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.14 Торгівля • Оптова # фототоварами та оптичними товарами 

46.43.14-

00.00 
Торгівля • Оптова # фототоварами та оптичними товарами 

46.44 Торгівля • Оптова # порцеляновими/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.1 Торгівля • Оптова # порцеляновими/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.11 Торгівля • Оптова # порцеляновими/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # порцеляновими/фарфоровими виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 



46.44.12 Торгівля • Оптова # засобами для чищення 

46.44.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # засобами для чищення 

46.45 Торгівля • Оптова # парфумами та косметикою 

46.45.1 Торгівля • Оптова # парфумами та косметикою 

46.45.10 Торгівля • Оптова # парфумами та косметикою 

46.45.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # парфумами та косметикою 

46.46 Торгівля • Оптова # фармацевтичними товарами 

46.46.1 Торгівля • Оптова # фармацевтичними товарами 

46.46.11 Торгівля • Оптова # основною фармацевтичною продукцією 

та фармацевтичними препаратами 

46.46.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # основною фармацевтичною продукцією 

та фармацевтичними препаратами 

46.46.12 Торгівля • Оптова # хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

46.46.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # хірургічними, медичними та 

ортопедичними інструментами та пристроями 

46.47 Торгівля • Оптова # меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.1 Торгівля • Оптова # меблями, килимами й освітлювальним 

устаткованням 

46.47.11 Торгівля • Оптова # побутовими меблями 

46.47.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # побутовими меблями 

46.47.12 Торгівля • Оптова # освітлювальним устаткованням 

46.47.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # освітлювальним устаткованням 

46.47.13 Торгівля • Оптова # килимами та паласами 

46.47.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # килимами та паласами 

46.48 Торгівля • Оптова # годинниками та ювелірними виробами 

46.48.1 Торгівля • Оптова # годинниками та ювелірними виробами 

46.48.10 Торгівля • Оптова # годинниками та ювелірними виробами 

46.48.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # годинниками та ювелірними виробами 

46.49 Торгівля • Оптова # іншими побутовими виробами 

46.49.1 Торгівля • Оптова # ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 



виробами, плетеними виробами, виробами з корка 

та іншими господарсько-побутовими виробами, н. 

в. і. у. 

46.49.2 Торгівля • Оптова # книжками, журналами та 

канцелярськими товарами 

46.49.3 Торгівля • Оптова # іншими спожитковими товарами 

46.49.11 Торгівля • Оптова # ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # ножовими виробами та столовими 

приборами, господарсько-побутовими металевими 

виробами 

46.49.12 Торгівля • Оптова # плетеними виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # плетеними виробами, виробами з корка, 

бондарними виробами та іншими дерев'яними 

виробами 

46.49.19 Торгівля • Оптова # господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.19-

00.00 
Торгівля • Оптова # господарсько-побутовими виробами та 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.49.21 Торгівля • Оптова # книжками 

46.49.21-

00.00 
Торгівля • Оптова # книжками 

46.49.22 Торгівля • Оптова # журналами та газетами 

46.49.22-

00.00 
Торгівля • Оптова # журналами та газетами 

46.49.23 Торгівля • Оптова # канцелярськими товарами 

46.49.23-

00.00 
Торгівля • Оптова # канцелярськими товарами 

46.49.31 Торгівля • Оптова # музичними інструментами 

46.49.31-

00.00 
Торгівля • Оптова # музичними інструментами 

46.49.32 Торгівля • Оптова # іграми та іграшками 

46.49.32-

00.00 
Торгівля • Оптова # іграми та іграшками 

46.49.33 Торгівля • Оптова # спортивними товарами (зокрема 

велосипедами) 

46.49.33-

00.00 
Торгівля • Оптова # спортивними товарами (зокрема 

велосипедами) 



46.49.34 Торгівля • Оптова # шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

46.49.34-

00.00 
Торгівля • Оптова # шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

46.49.35 Торгівля • Оптова # марками та монетами 

46.49.35-

00.00 
Торгівля • Оптова # марками та монетами 

46.49.36 Торгівля • Оптова # сувенірами та художніми виробами 

46.49.36-

00.00 
Торгівля • Оптова # сувенірами та художніми виробами 

46.49.39 Торгівля • Оптова # іншими спожитковими товарами, н. в. і. 

у. 

46.49.39-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими спожитковими товарами, н. в. і. 

у. 

46.51 Торгівля • Оптова # комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.51.1 Торгівля • Оптова # комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.51.10 Торгівля • Оптова # комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.51.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним устаткованням і програмними 

засобами 

46.52 Торгівля • Оптова # електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.1 Торгівля • Оптова # електронним та телекомунікаційним 

устаткованням і його частинами 

46.52.11 Торгівля • Оптова # телекомунікаційним устаткованням і 

його частинами 

46.52.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # телекомунікаційним устаткованням і 

його частинами 

46.52.12 Торгівля • Оптова # електронним устаткованням і його 

частинами 

46.52.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # електронним устаткованням і його 

частинами 

46.52.13 Торгівля • Оптова # аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 



46.52.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # аудіо- та відеострічками, дискетами, 

магнітними та оптичними дисками, компакт-

дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), 

без запису 

46.61 Торгівля • Оптова # сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.1 Торгівля • Оптова # сільськогосподарськими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.11 Торгівля • Оптова # сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

46.61.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема тракторами 

46.61.12 Торгівля • Оптова # газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # газонними та садовими машинами, 

устаткованням і приладдям 

46.62 Торгівля • Оптова # верстатами 

46.62.1 Торгівля • Оптова # верстатами 

46.62.11 Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння деревини 

46.62.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння деревини 

46.62.12 Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння металів 

46.62.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння металів 

46.62.19 Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

46.62.19-

00.00 
Торгівля • Оптова # верстатами для обробляння інших 

матеріалів 

46.63 Торгівля • Оптова # гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.1 Торгівля • Оптова # гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10 Торгівля • Оптова # гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.63.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # гірничими, будівельними та інженерно-

будівельними машинами 

46.64 Торгівля • Оптова # машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.64.1 Торгівля • Оптова # машинами для текстильної 



промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.64.10 Торгівля • Оптова # машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # машинами для текстильної 

промисловості, швейними/швацькими та 

в'язальними машинами 

46.65 Торгівля • Оптова # конторськими/офісними меблями 

46.65.1 Торгівля • Оптова # конторськими/офісними меблями 

46.65.10 Торгівля • Оптова # конторськими/офісними меблями 

46.65.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # конторськими/офісними меблями 

46.66 Торгівля • Оптова # іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.1 Торгівля • Оптова # іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.10 Торгівля • Оптова # іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.66.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням 

46.69 Торгівля • Оптова # іншими машинами й устаткованням 

46.69.1 Торгівля • Оптова # іншими машинами й устаткованням 

46.69.11 Торгівля • Оптова # транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # транспортним устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.12 Торгівля • Оптова # приладдям до машин і устатковання 

46.69.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # приладдям до машин і устатковання 

46.69.13 Торгівля • Оптова # підіймально-транспортним 

устаткованням 

46.69.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # підіймально-транспортним 

устаткованням 

46.69.14 Торгівля • Оптова # машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Торгівля • Оптова # машинами для харчової, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.15 Торгівля • Оптова # професійними електричними машинами, 



апаратами та приладдям 

46.69.15-

00.00 
Торгівля • Оптова # професійними електричними машинами, 

апаратами та приладдям 

46.69.16 Торгівля • Оптова # зброєю та боєприпасами 

46.69.16-

00.00 
Торгівля • Оптова # зброєю та боєприпасами 

46.69.19 Торгівля • Оптова # іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.69.19-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими машинами, апаратами та 

устаткованням загальної та спеціальної 

призначеності 

46.71 Торгівля • Оптова # твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.1 Торгівля • Оптова # твердим, рідинним і газоподібним 

паливом та мастильними матеріалами 

46.71.11 Торгівля • Оптова # твердим паливом 

46.71.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # твердим паливом 

46.71.12 Торгівля • Оптова # бензином, зокрема авіаційним бензином 

46.71.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # бензином, зокрема авіаційним бензином 

46.71.13 Торгівля • Оптова # іншим рідинним і газоподібним паливом 

та мастильними матеріалами 

46.71.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншим рідинним і газоподібним паливом 

та мастильними матеріалами 

46.72 Торгівля • Оптова # металами та металевими рудами 

46.72.1 Торгівля • Оптова # металами та металевими рудами 

46.72.11 Торгівля • Оптова # залізними рудами 

46.72.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # залізними рудами 

46.72.12 Торгівля • Оптова # рудами кольорових металів 

46.72.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # рудами кольорових металів 

46.72.13 Торгівля • Оптова # залізом і сталлю в первинних формах 

46.72.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # залізом і сталлю в первинних формах 

46.72.14 Торгівля • Оптова # кольоровими металами в первинних 

формах 

46.72.14- Торгівля • Оптова # кольоровими металами в первинних 



00.00 формах 

46.73 Торгівля • Оптова # лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

устаткованням 

46.73.1 Торгівля • Оптова # лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

устаткованням 

46.73.11 Торгівля • Оптова # начорно обробленою деревиною 

46.73.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # начорно обробленою деревиною 

46.73.12 Торгівля • Оптова # продукцією первинного обробляння 

деревини 

46.73.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # продукцією первинного обробляння 

деревини 

46.73.13 Торгівля • Оптова # санітарно-технічним устаткованням 

46.73.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # санітарно-технічним устаткованням 

46.73.14 Торгівля • Оптова # фарбами, лаками та емалями 

46.73.14-

00.00 
Торгівля • Оптова # фарбами, лаками та емалями 

46.73.15 Торгівля • Оптова # листовим склом 

46.73.15-

00.00 
Торгівля • Оптова # листовим склом 

46.73.16 Торгівля • Оптова # іншими будівельними матеріалами 

46.73.16-

00.00 
Торгівля • Оптова # іншими будівельними матеріалами 

46.73.17 Торгівля • Оптова # паперовими шпалерами 

46.73.17-

00.00 
Торгівля • Оптова # паперовими шпалерами 

46.73.18 Торгівля • Оптова # покривами на підлогу (крім килимів) 

46.73.18-

00.00 
Торгівля • Оптова # покривами на підлогу (крім килимів) 

46.74 Торгівля • Оптова # металевими виробами, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.1 Торгівля • Оптова # металевими виробами, водопровідним та 

опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього 

46.74.11 Торгівля • Оптова # металевими виробами 

46.74.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # металевими виробами 



46.74.12 Торгівля • Оптова # водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

46.74.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

46.74.13 Торгівля • Оптова # ручним інструментом 

46.74.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # ручним інструментом 

46.75 Торгівля • Оптова # хімічною продукцією 

46.75.1 Торгівля • Оптова # хімічною продукцією 

46.75.11 Торгівля • Оптова # добривами й агрохімічною продукцією 

46.75.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # добривами й агрохімічною продукцією 

46.75.12 Торгівля • Оптова # промисловими хімічними речовинами 

46.75.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # промисловими хімічними речовинами 

46.76 Торгівля • Оптова # іншими проміжними продуктами 

46.76.1 Торгівля • Оптова # іншими проміжними продуктами 

46.76.11 Торгівля • Оптова # папером і картоном 

46.76.11-

00.00 
Торгівля • Оптова # папером і картоном 

46.76.12 Торгівля • Оптова # текстильними волокнами 

46.76.12-

00.00 
Торгівля • Оптова # текстильними волокнами 

46.76.13 Торгівля • Оптова # пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

46.76.13-

00.00 
Торгівля • Оптова # пластмасами та ґумою в первинних 

формах 

46.76.19 Торгівля • Оптова # проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.76.19-

00.00 
Торгівля • Оптова # проміжними продуктами, крім 

сільськогосподарських, н. в. і. у. 

46.77 Торгівля • Оптова # відходами та брухтом 

46.77.1 Торгівля • Оптова # відходами та брухтом 

46.77.10 Торгівля • Оптова # відходами та брухтом 

46.77.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # відходами та брухтом 

46.90 Торгівля • Оптова # неспеціалізована 

46.90.1 Торгівля • Оптова # неспеціалізована 



46.90.10 Торгівля • Оптова # неспеціалізована 

46.90.10-

00.00 
Торгівля • Оптова # неспеціалізована 

47.00 Торгівля • Роздрібна #, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

47.00.1 Торгівля • Роздрібна # фруктами, овочами, м'ясом, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.2 Торгівля • Роздрібна # іншими харчовими продуктами та 

напоями, тютюновими виробами 

47.00.3 Торгівля • Роздрібна # інформаційно-технологічним і 

комунікаційним устаткованням 

47.00.4 Торгівля • Роздрібна # будівельними матеріалами та 

металевими виробами 

47.00.5 Торгівля • Роздрібна # побутовими виробами 

47.00.6 Торгівля • Роздрібна # виробами культурно-відпочинкової 

призначеності 

47.00.7 Торгівля • Роздрібна # одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами, предметами туалету, 

квітами, рослинами, домашніми тваринами та 

кормами для домашніх тварин 

47.00.8 Торгівля • Роздрібна # автомобільним пальним та іншими 

новими товарами, н. в. і. у. 

47.00.9 Торгівля • Роздрібна # товарами, що були у використанні 

47.00.11 Торгівля • Роздрібна # свіжими фруктами й овочами 

47.00.11-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # свіжими фруктами й овочами 

47.00.12 Торгівля • Роздрібна # обробленими фруктами й овочами 

47.00.12-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # обробленими фруктами й овочами 

47.00.13 Торгівля • Роздрібна # м'ясом 

47.00.13-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # м'ясом 

47.00.14 Торгівля • Роздрібна # м'ясними продуктами 

47.00.14-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # м'ясними продуктами 

47.00.15 Торгівля • Роздрібна # рибою, ракоподібними та молюсками 

47.00.15-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # рибою, ракоподібними та молюсками 

47.00.16 Торгівля • Роздрібна # хлібопекарськими виробами 



47.00.16-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # хлібопекарськими виробами 

47.00.17 Торгівля • Роздрібна # цукровими кондитерськими виробами 

47.00.17-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # цукровими кондитерськими виробами 

47.00.18 Торгівля • Роздрібна # молочними продуктами 

47.00.18-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # молочними продуктами 

47.00.19-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # яйцями 

47.00.21 Торгівля • Роздрібна # кавою, чаєм, какао та прянощами 

47.00.21-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # кавою, чаєм, какао та прянощами 

47.00.22 Торгівля • Роздрібна # харчовими оліями й жирами 

47.00.22-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # харчовими оліями й жирами 

47.00.23 Торгівля • Роздрібна # гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.23-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними харчовими продуктами 

47.00.24 Торгівля • Роздрібна # іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

47.00.24-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іншими харчовими продуктами, н. в. і. 

у. 

47.00.25 Торгівля • Роздрібна # алкогольними напоями 

47.00.25-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # алкогольними напоями 

47.00.26 Торгівля • Роздрібна # іншими напоями 

47.00.26-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іншими напоями 

47.00.27 Торгівля • Роздрібна # тютюновими виробами 

47.00.27-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # тютюновими виробами 

47.00.31 Торгівля • Роздрібна # комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

47.00.31-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # комп'ютерами, периферійними 

пристроями та програмними засобами 

47.00.32 Торгівля • Роздрібна # телекомунікаційним устаткованням 

47.00.32-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # телекомунікаційним устаткованням 



47.00.33 Торгівля • Роздрібна # аудіо- та відеоустаткованням 

47.00.33-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # аудіо- та відеоустаткованням 

47.00.41 Торгівля • Роздрібна # металевими виробами 

47.00.41-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # металевими виробами 

47.00.42 Торгівля • Роздрібна # фарбами, лаками та емалями 

47.00.42-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # фарбами, лаками та емалями 

47.00.43 Торгівля • Роздрібна # листовим склом 

47.00.43-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # листовим склом 

47.00.44 Торгівля • Роздрібна # газонним і садовим устаткованням 

47.00.44-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # газонним і садовим устаткованням 

47.00.45 Торгівля • Роздрібна # водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.45-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # водопровідним та опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

47.00.46 Торгівля • Роздрібна # санітарно-технічним устаткованням 

47.00.46-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # санітарно-технічним устаткованням 

47.00.47 Торгівля • Роздрібна # ручним інструментом 

47.00.47-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # ручним інструментом 

47.00.49 Торгівля • Роздрібна # будівельними матеріалами, н. в. і. у. 

47.00.49-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # будівельними матеріалами, н. в. і. у. 

47.00.51 Торгівля • Роздрібна # текстилем 

47.00.51-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # текстилем 

47.00.52 Торгівля • Роздрібна # шторами та тюлевими фіранками 

47.00.52-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # шторами та тюлевими фіранками 

47.00.53 Торгівля • Роздрібна # паперовими шпалерами та покривами 

на підлогу, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # паперовими шпалерами та покривами 

на підлогу, килимами та паласами 

47.00.54 Торгівля • Роздрібна # електричними побутовими приладами 



47.00.54-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # електричними побутовими приладами 

47.00.55 Торгівля • Роздрібна # меблями 

47.00.55-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # меблями 

47.00.56 Торгівля • Роздрібна # освітлювальними приладами 

47.00.56-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # освітлювальними приладами 

47.00.57 Торгівля • Роздрібна # дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.57-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # дерев'яними виробами, виробами з 

корка та плетеними виробами 

47.00.58 Торгівля • Роздрібна # музичними інструментами та нотами 

47.00.58-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # музичними інструментами та нотами 

47.00.59 Торгівля • Роздрібна # столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими/фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.61 Торгівля • Роздрібна # книжками 

47.00.61-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # книжками 

47.00.62 Торгівля • Роздрібна # газетами та журналами 

47.00.62-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # газетами та журналами 

47.00.63 Торгівля • Роздрібна # канцелярськими товарами 

47.00.63-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # канцелярськими товарами 

47.00.64 Торгівля • Роздрібна # музичними записами та відеозаписами 

47.00.64-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # музичними записами та відеозаписами 

47.00.65 Торгівля • Роздрібна # спортивним устаткованням 

47.00.65-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # спортивним устаткованням 



47.00.66 Торгівля • Роздрібна # кемпінговим устаткованням 

47.00.66-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # кемпінговим устаткованням 

47.00.67 Торгівля • Роздрібна # іграми та іграшками 

47.00.67-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іграми та іграшками 

47.00.68 Торгівля • Роздрібна # марками та монетами 

47.00.68-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # марками та монетами 

47.00.69 Торгівля • Роздрібна # сувенірами та художніми виробами 

47.00.69-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # сувенірами та художніми виробами 

47.00.71 Торгівля • Роздрібна # одягом 

47.00.71-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # одягом 

47.00.72 Торгівля • Роздрібна # взуттям 

47.00.72-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # взуттям 

47.00.73 Торгівля • Роздрібна # шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

47.00.73-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # шкіряними виробами та дорожніми 

речами 

47.00.74 Торгівля • Роздрібна # фармацевтичними виробами 

47.00.74-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # фармацевтичними виробами 

47.00.75 Торгівля • Роздрібна # медичними й ортопедичними 

виробами 

47.00.75-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # медичними й ортопедичними 

виробами 

47.00.76 Торгівля • Роздрібна # косметичними товарами та 

предметами туалету 

47.00.76-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # косметичними товарами та 

предметами туалету 

47.00.77 Торгівля • Роздрібна # квітами, рослинами та насінням 

47.00.77-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # квітами, рослинами та насінням 

47.00.78 Торгівля • Роздрібна # добривами й агрохімічною продукцією 

47.00.78-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # добривами й агрохімічною продукцією 



47.00.79 Торгівля • Роздрібна # домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.79-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.81 Торгівля • Роздрібна # автомобільним пальним 

47.00.81-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # автомобільним пальним 

47.00.82 Торгівля • Роздрібна # годинниками та ювелірними виробами 

47.00.82-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # годинниками та ювелірними виробами 

47.00.83 Торгівля • Роздрібна # фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # фотографічним, оптичним і 

прецизійним устаткованням, послуги оптиків 

47.00.84 Торгівля • Роздрібна # засобами для чищення 

47.00.84-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # засобами для чищення 

47.00.85 Торгівля • Роздрібна # побутовим паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.85-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # побутовим паливом, газом у балонах, 

вугіллям і дровами 

47.00.86 Торгівля • Роздрібна # нехарчовими спожитковими товарами, 

н. в. і. у. 

47.00.86-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # нехарчовими спожитковими товарами, 

н. в. і. у. 

47.00.87 Торгівля • Роздрібна # сільськогосподарською сировиною, н. 

в. і. у. 

47.00.87-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # сільськогосподарською сировиною, н. 

в. і. у. 

47.00.88 Торгівля • Роздрібна # машинами й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.88-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # машинами й устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.89 Торгівля • Роздрібна # нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

47.00.89-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # нехарчовими неспожитковими 

товарами, н. в. і. у. 

47.00.91 Торгівля • Роздрібна # антикваріатом 

47.00.91-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # антикваріатом 

47.00.92 Торгівля • Роздрібна # книжками, що були у використанні 



47.00.92-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # книжками, що були у використанні 

47.00.99 Торгівля • Роздрібна # іншими товарами, що були у 

використанні 

47.00.99-

00.00 
Торгівля • Роздрібна # іншими товарами, що були у 

використанні 

47.00-19 Торгівля • Роздрібна # яйцями 

47.0 Торгівля • Роздрібна #, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

46.61.11 Тракторами • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема # 

46.61.11-

00.00 
Тракторами • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, устаткованням і 

приладдям, зокрема # 

46.14.12 Транспортним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними суднами та іншим # 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Транспортним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними суднами та іншим # 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.69.11 Транспортним • Оптова торгівля # устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Транспортним • Оптова торгівля # устаткованням, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

45.19.12 Транспортними • Оптова торгівля # засобами для кемпінгу, такими 

як житлові фургони та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Транспортними • Оптова торгівля # засобами для кемпінгу, такими 

як житлові фургони та автофургони 

45.19.22 Транспортними • Роздрібна торгівля # засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Транспортними • Роздрібна торгівля # засобами для кемпінгу, 

такими як житлові фургони та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

46.18.11 Туалетними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й # виробами, засобами для чищення 

46.18.11-

00.00 
Туалетними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й # виробами, засобами для чищення 

47.00.7 Туалету • Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 



медичними виробами, предметами #, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.76 Туалету • Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

предметами # 

47.00.76-

00.00 
Туалету • Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

предметами # 

47.00.52 Тюлевими • Роздрібна торгівля шторами та # фіранками 

47.00.52-

00.00 
Тюлевими • Роздрібна торгівля шторами та # фіранками 

46.17 Тютюновими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими продуктами та напоями, # виробами 

46.17.1 Тютюновими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

харчовими продуктами та напоями, # виробами 

46.17.13 Тютюновими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.17.13-

00.00 
Тютюновими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами 

46.35 Тютюновими • Оптова торгівля # виробами 

46.35.1 Тютюновими • Оптова торгівля # виробами 

46.35.10 Тютюновими • Оптова торгівля # виробами 

46.35.10-

00.00 
Тютюновими • Оптова торгівля # виробами 

47.00.2 Тютюновими • Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами 

та напоями, # виробами 

47.00.27 Тютюновими • Роздрібна торгівля # виробами 

47.00.27-

00.00 
Тютюновими • Роздрібна торгівля # виробами 

46.69.14 Тютюнової • Оптова торгівля машинами для харчової, # 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Тютюнової • Оптова торгівля машинами для харчової, # 

промисловості та виробництва напоїв 

46.3 Тютюном • Оптова торгівля харчовими продуктами та 

напоями, # 

46.21 Тютюном • Оптова торгівля зерном, необробленим #, насінням 

і кормами для тварин 

46.21.2 Тютюном • Оптова торгівля необробленим # 

46.21.20 Тютюном • Оптова торгівля необробленим # 

46.21.20-

00.00 
Тютюном • Оптова торгівля необробленим # 



46.39 Тютюном • Оптова торгівля харчовими продуктами та 

напоями, #, неспеціалізована 

46.39.1 Тютюном • Оптова торгівля харчовими продуктами та 

напоями, #, неспеціалізована 

46.39.12 Тютюном • Оптова торгівля незамороженими харчовими 

продуктами та напоями, #, неспеціалізована 

46.39.12-

00.00 
Тютюном • Оптова торгівля незамороженими харчовими 

продуктами та напоями, #, неспеціалізована 

46.69.12 Устатковання • Оптова торгівля приладдям до машин і # 

46.69.12-

00.00 
Устатковання • Оптова торгівля приладдям до машин і # 

46.5 Устаткованням • Оптова торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним #  

46.6 Устаткованням • Оптова торгівля іншими машинами, # і приладдям 

46.14 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, промисловим #, 

суднами та літаками 

46.14.1 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

машинами та механізмами, промисловим #, 

суднами та літаками 

46.14.11 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним # та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним # 

46.14.11-

00.00 
Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним # та іншим 

конторським/офісним устаткованням 

46.14.11-

00.00 
Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

комп'ютерами, програмними засобами, 

електронним і телекомунікаційним устаткованням 

та іншим конторським/офісним # 

46.14.12 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними суднами та іншим 

транспортним #, н. в. і. у. 

46.14.12-

00.00 
Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

суднами, повітряними суднами та іншим 

транспортним #, н. в. і. у. 

46.14.19 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та механізмами і промисловим 



#, н. в. і. у. 

46.14.19-

00.00 
Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іншими машинами та механізмами і промисловим 

#, н. в. і. у. 

46.18.12 Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним # 

46.18.12-

00.00 
Устаткованням • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, фотографічним і оптичним # 

46.47 Устаткованням • Оптова торгівля меблями, килимами й 

освітлювальним # 

46.47.1 Устаткованням • Оптова торгівля меблями, килимами й 

освітлювальним # 

46.47.12 Устаткованням • Оптова торгівля освітлювальним #  

46.47.12-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля освітлювальним # 

46.49.19 Устаткованням • Оптова торгівля господарсько-побутовими 

виробами та #, н. в. і. у. 

46.49.19-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля господарсько-побутовими 

виробами та #, н. в. і. у. 

46.51 Устаткованням • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним # і програмними засобами 

46.51.1 Устаткованням • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним # і програмними засобами 

46.51.10 Устаткованням • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним # і програмними засобами 

46.51.10-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 

периферійним # і програмними засобами 

46.52 Устаткованням • Оптова торгівля електронним та 

телекомунікаційним # і його частинами 

46.52.1 Устаткованням • Оптова торгівля електронним та 

телекомунікаційним # і його частинами 

46.52.11 Устаткованням • Оптова торгівля телекомунікаційним # і його 

частинами 

46.52.11-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля телекомунікаційним # і його 

частинами 



46.52.12 Устаткованням • Оптова торгівля електронним # і його частинами 

46.52.12-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля електронним # і його частинами 

46.61 Устаткованням • Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами, # і приладдям 

46.61.1 Устаткованням • Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами, # і приладдям 

46.61.11 Устаткованням • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, # і приладдям, 

зокрема тракторами 

46.61.11-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля сільськогосподарськими та 

лісогосподарськими машинами, # і приладдям, 

зокрема тракторами 

46.61.12 Устаткованням • Оптова торгівля газонними та садовими 

машинами, # і приладдям 

46.61.12-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля газонними та садовими 

машинами, # і приладдям 

46.66 Устаткованням   Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й # 

46.66.1 Устаткованням • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й # 

46.66.10 Устаткованням • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й # 

46.66.10-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й # 

46.69 Устаткованням • Оптова торгівля іншими машинами й # 

46.69.1 Устаткованням • Оптова торгівля іншими машинами й # 

46.69.11 Устаткованням • Оптова торгівля транспортним #, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.11-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля транспортним #, крім 

автотранспортних засобів, мотоциклів і 

велосипедів 

46.69.13 Устаткованням • Оптова торгівля підіймально-транспортним #  

46.69.13-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля підіймально-транспортним # 

46.69.19 Устаткованням • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та # 

загальної та спеціальної призначеності 

46.69.19-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля іншими машинами, апаратами та # 

загальної та спеціальної призначеності 

46.73 Устаткованням • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним # 



46.73.1 Устаткованням • Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним # 

46.73.13 Устаткованням • Оптова торгівля санітарно-технічним # 

46.73.13-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля санітарно-технічним # 

46.74 Устаткованням • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та опалювальним # і приладдям до 

нього 

46.74.1 Устаткованням • Оптова торгівля металевими виробами, 

водопровідним та опалювальним # і приладдям до 

нього 

46.74.12 Устаткованням • Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

# і приладдям до нього 

46.74.12-

00.00 
Устаткованням • Оптова торгівля водопровідним та опалювальним 

# і приладдям до нього 

47.00.3 Устаткованням • Роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і 

комунікаційним # 

47.00.32 Устаткованням • Роздрібна торгівля телекомунікаційним # 

47.00.32-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля телекомунікаційним 

47.00.44 Устаткованням • Роздрібна торгівля газонним і садовим # 

47.00.44-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля газонним і садовим # 

47.00.45-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля водопровідним та 

опалювальним # і приладдям до нього 

47.00.46 Устаткованням • Роздрібна торгівля санітарно-технічним # 

47.00.46-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля санітарно-технічним # 

47.00.59 Устаткованням • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими / фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й #, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими / фарфоровими 

виробами, гончарними виробами, ножовими 

виробами та столовими приборами, 

неелектричними побутовими приладами, виробами 

й #, н. в. і. у. 

47.00.65 Устаткованням • Роздрібна торгівля спортивним # 

47.00.65-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля спортивним # 



47.00.66 Устаткованням • Роздрібна торгівля кемпінговим # 

47.00.83 Устаткованням • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним #, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним і 

прецизійним #, послуги оптиків 

47.00.88 Устаткованням • Роздрібна торгівля машинами й #, н. в. і. у. 

47.00.88-

00.00 
Устаткованням • Роздрібна торгівля машинами й #, н. в. і. у. 

47.00.45 Устаткованням  • Роздрібна торгівля водопровідним та 

опалювальним # і приладдям до нього 

47.00.66-

00.00 
Устаткованням  • Роздрібна торгівля кемпінговим # 

46.73.14 Фарбами • Оптова торгівля #, лаками та емалями 

46.73.14-

00.00 
Фарбами • Оптова торгівля #, лаками та емалями 

47.00.42 Фарбами • Роздрібна торгівля #, лаками та емалями 

47.00.42-

00.00 
Фарбами • Роздрібна торгівля #, лаками та емалями 

45.20.14 Фарбового • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення # 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.14-

00.00 
Фарбового • Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів і подібні послуги 

(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення # 

покриву, ремонтування після зіткнення) 

45.20.23 Фарбового • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення # покриву, ремонтування 

після зіткнення) 

45.20.23-

00.00 
Фарбового • Ремонтування кузова інших автотранспортних 

засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 

замків, вікон, оновлення # покриву, ремонтування 

після зіткнення) 

46.18.11 Фармацевтичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

медичними товарами, парфумними й туалетними 

виробами, засобами для чищення 

46.18.11-

00.00 
Фармацевтичними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

медичними товарами, парфумними й туалетними 

виробами, засобами для чищення 

46.46 Фармацевтичними • Оптова торгівля # товарами 

46.46.1 Фармацевтичними • Оптова торгівля # товарами 



46.46.11 Фармацевтичними • Оптова торгівля основною фармацевтичною 

продукцією та # препаратами 

46.46.11-

00.00 
Фармацевтичними • Оптова торгівля основною фармацевтичною 

продукцією та # препаратами 

47.00.7 Фармацевтичними • Роздрібна торгівля одягом, # та медичними 

виробами, предметами туалету, квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

47.00.74 Фармацевтичними • Роздрібна торгівля # виробами 

47.00.74-

00.00 
Фармацевтичними • Роздрібна торгівля # виробами 

46.46.11 Фармацевтичною • Оптова торгівля основною # продукцією та 

фармацевтичними препаратами 

46.46.11-

00.00 
Фармацевтичною • Оптова торгівля основною # продукцією та 

фармацевтичними препаратами 

46.44 Фарфоровими • Оптова торгівля порцеляновими / # виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.1 Фарфоровими • Оптова торгівля порцеляновими / # виробами, 

скляним посудом і засобами для чищення 

46.44.11 Фарфоровими • Оптова торгівля порцеляновими / # виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

46.44.11-

00.00 
Фарфоровими • Оптова торгівля порцеляновими / # виробами, 

скляним посудом і гончарними виробами 

47.00.59 Фарфоровими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими / # виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

47.00.59-

00.00 
Фарфоровими • Роздрібна торгівля столовим посудом, скляними 

виробами, порцеляновими / # виробами, 

гончарними виробами, ножовими виробами та 

столовими приборами, неелектричними 

побутовими приладами, виробами й 

устаткованням, н. в. і. у. 

46.41.13 Фіранками • Оптова торгівля столовою білизною, # та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

46.41.13-

00.00 
Фіранками • Оптова торгівля столовою білизною, # та різними 

господарсько-побутовими виробами з текстильних 

матеріалів 

47.00.52 Фіранками • Роздрібна торгівля шторами та тюлевими # 

47.00.52-

00.00 
Фіранками • Роздрібна торгівля шторами та тюлевими # 



46.12.12 Формах • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та металами у первинних # 

46.12.12-

00.00 
Формах • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

металевими рудами та металами у первинних # 

46.72.13 Формах • Оптова торгівля залізом і сталлю в первинних # 

46.72.13-

00.00 
Формах • Оптова торгівля залізом і сталлю в первинних # 

46.72.14 Формах • Оптова торгівля кольоровими металами в 

первинних # 

46.72.14-

00.00 
Формах • Оптова торгівля кольоровими металами в 

первинних # 

46.76.13 Формах • Оптова торгівля пластмасами та ґумою в 

первинних # 

46.76.13-

00.00 
Формах • Оптова торгівля пластмасами та ґумою в 

первинних # 

46.18.12 Фотографічним • "Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми; іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, # і оптичним устаткованням" 

46.18.12-

00.00 
Фотографічним • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, ювелірними 

виробами, # і оптичним устаткованням 

47.00.83 Фотографічним • Роздрібна торгівля #, оптичним і прецизійним 

устаткованням, послуги оптиків 

47.00.83-

00.00 
Фотографічним • Роздрібна торгівля #, оптичним і прецизійним 

устаткованням, послуги оптиків 

46.43.14 Фототоварами • Оптова торгівля # та оптичними товарами 

46.43.14-

00.00 
Фототоварами • Оптова торгівля # та оптичними товарами 

46.43.11 Фототоварів • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім радіо-, теле- і # 

46.43.11-

00.00 
Фототоварів • Оптова торгівля електричними побутовими 

приладами, крім радіо-, теле- і # 

46.31 Фруктами • Оптова торгівля # й овочами 

46.31.1 Фруктами • Оптова торгівля # й овочами 

46.31.11 Фруктами • Оптова торгівля свіжими # й овочами 

46.31.11- Фруктами • Оптова торгівля свіжими # й овочами 



00.00 

46.31.12 Фруктами • Оптова торгівля обробленими # й овочами 

46.31.12-

00.00 
Фруктами • Оптова торгівля обробленими # й овочами 

47.00.1 Фруктами • Роздрібна торгівля #, овочами, м'ясом, рибою, 

хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та яйцями 

47.00.11 Фруктами • Роздрібна торгівля свіжими # й овочами 

47.00.11-

00.00 
Фруктами • Роздрібна торгівля свіжими # й овочами 

47.00.12 Фруктами • Роздрібна торгівля обробленими # й овочами 

47.00.12-

00.00 
Фруктами • Роздрібна торгівля обробленими # й овочами 

45.19.12 Фургони • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові # та автофургони 

45.19.12-

00.00 
Фургони • Оптова торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові # та автофургони 

45.19.22 Фургони • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові # та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

45.19.22-

00.00 
Фургони • Роздрібна торгівля транспортними засобами для 

кемпінгу, такими як житлові # та автофургони, у 

спеціалізованих магазинах 

46.3 Харчовими • Оптова торгівля # продуктами та напоями, 

тютюном 

46.17 Харчовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.1 Харчовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

продуктами та напоями, тютюновими виробами 

46.17.11 Харчовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

продуктами 

46.17.11-

00.00 
Харчовими • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

продуктами 

46.33 Харчовими • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та # оліями й жирами 

46.33.1 Харчовими • Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями 

та # оліями й жирами 

46.33.13 Харчовими • Оптова торгівля # оліями й жирами 

46.33.13-

00.00 
Харчовими • Оптова торгівля # оліями й жирами 

46.38 Харчовими • Оптова торгівля іншими # продуктами, зокрема 



рибою, ракоподібними та молюсками 

46.38.2 Харчовими • Оптова торгівля іншими # продуктами 

46.38.21 Харчовими • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними # продуктами 

46.38.21-

00.00 
Харчовими • Оптова торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними # продуктами 

46.38.29 Харчовими • Оптова торгівля іншими # продуктами, н. в. і. у. 

46.38.29-

00.00 
Харчовими • Оптова торгівля іншими # продуктами, н. в. і. у. 

46.39 Харчовими • Оптова торгівля # продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.1 Харчовими • Оптова торгівля # продуктами та напоями, 

тютюном, неспеціалізована 

46.39.11 Харчовими • Оптова торгівля замороженими # продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.11-

00.00 
Харчовими • Оптова торгівля замороженими # продуктами, 

неспеціалізована 

46.39.12 Харчовими • Оптова торгівля незамороженими # продуктами та 

напоями, тютюном, неспеціалізована 

46.39.12-

00.00 
Харчовими • Оптова торгівля незамороженими # продуктами та 

напоями, тютюном, неспеціалізована 

47.00.2 Харчовими • Роздрібна торгівля іншими # продуктами та 

напоями, тютюновими виробами 

47.00.22 Харчовими • Роздрібна торгівля # оліями й жирами 

47.00.22-

00.00 
Харчовими • Роздрібна торгівля # оліями й жирами 

47.00.23 Харчовими • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними # продуктами 

47.00.23-

00.00 
Харчовими • Роздрібна торгівля гомогенізованими готовими 

продуктами та дієтичними # продуктами 

47.00.24 Харчовими • Роздрібна торгівля іншими # продуктами, н. в. і. у. 

47.00.24-

00.00 
Харчовими • Роздрібна торгівля іншими # продуктами, н. в. і. у. 

46.69.14 Харчової • Оптова торгівля машинами для #, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.69.14-

00.00 
Харчової • Оптова торгівля машинами для #, тютюнової 

промисловості та виробництва напоїв 

46.12 Хімічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

паливом, рудами, металами та промисловими # 

речовинами 

46.12.1 Хімічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



паливом, рудами, металами та промисловими # 

речовинами 

46.12.13 Хімічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими # речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.12.13-

00.00 
Хімічними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

промисловими # речовинами, добривами та 

агрохімічною продукцією 

46.75.12 Хімічними • Оптова торгівля промисловими # речовинами 

46.75.12-

00.00 
Хімічними • Оптова торгівля промисловими # речовинами 

46.75 Хімічною • Оптова торгівля # продукцією 

46.75.1 Хімічною • Оптова торгівля # продукцією 

46.46.12 Хірургічними • Оптова торгівля #, медичними та ортопедичними 

інструментами та пристроями 

46.46.12-

00.00 
Хірургічними • Оптова торгівля #, медичними та ортопедичними 

інструментами та пристроями 

47.00.1 Хлібопекарськими • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, 

рибою, # виробами, молочними продуктами та 

яйцями 

47.00.16 Хлібопекарськими • Роздрібна торгівля # виробами 

47.00.16-

00.00 
Хлібопекарськими • Роздрібна торгівля # виробами 

46.36.12 Хлібопекарською • Оптова торгівля # продукцією 

46.36.12-

00.00 
Хлібопекарською • Оптова торгівля # продукцією 

46.49.36 Художніми • Оптова торгівля сувенірами та # виробами 

46.49.36-

00.00 
Художніми • Оптова торгівля сувенірами та # виробами 

47.00.69 Художніми • Роздрібна торгівля сувенірами та # виробами 

47.00.69-

00.00 
Художніми • Роздрібна торгівля сувенірами та # виробами 

46.16 Хутром • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, #, взуттям і шкіряними 

виробами 

46.16.1 Хутром • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, #, взуттям і шкіряними 

виробами 

46.16.12 Хутром • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

одягом, # і взуттям 

46.16.12- Хутром • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



00.00 одягом, # і взуттям 

46.43.13 Цифровими • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та # 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.43.13-

00.00 
Цифровими • Оптова торгівля грамплатівками, аудіо- і 

відеострічками, компакт-дисками (CD) та # 

відеодисками (DVD) (крім стрічок без запису) 

46.52.13 Цифровими • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та # відеодисками (DVD), 

без запису 

46.52.13-

00.00 
Цифровими • Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, 

дискетами, магнітними та оптичними дисками, 

компакт-дисками (CD) та # відеодисками (DVD), 

без запису 

46.36 Цукровими • Оптова торгівля цукром і шоколадом та # 

кондитерськими виробами 

46.36.1 Цукровими • Оптова торгівля цукром і шоколадом та # 

кондитерськими виробами 

46.36.13 Цукровими • Оптова торгівля шоколадом і # кондитерськими 

виробами 

46.36.13-

00.00 
Цукровими • Оптова торгівля шоколадом і # кондитерськими 

виробами 

47.00.17 Цукровими • Роздрібна торгівля # кондитерськими виробами 

47.00.17-

00.00 
Цукровими • Роздрібна торгівля # кондитерськими виробами 

46.36 Цукром • Оптова торгівля # і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.1 Цукром • Оптова торгівля # і шоколадом та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.11 Цукром • Оптова торгівля # 

46.36.11-

00.00 
Цукром • Оптова торгівля # 

46.37 Чаєм • Оптова торгівля кавою, #, какао та прянощами 

46.37.1 Чаєм • Оптова торгівля кавою, #, какао та прянощами 

46.37.10 Чаєм • Оптова торгівля кавою, #, какао та прянощами 

46.37.10-

00.00 
Чаєм • Оптова торгівля кавою, #, какао та прянощами 

47.00.21 Чаєм • Роздрібна торгівля кавою, #, какао та прянощами 

47.00.21-

00.00 
Чаєм • Роздрібна торгівля кавою, #, какао та прянощами 



45.3 Частинами • Торгівля # та приладдям до автотранспортних 

засобів 

45.4 Частинами • Торгівля мотоциклами, # та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.31 Частинами • Оптова торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.1 Частинами • Оптова торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.2 Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.12 Частинами • Оптова торгівля іншими # та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.12-

00.00 
Частинами • Оптова торгівля іншими # та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.31.20 Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.31.20-

00.00 
Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # та 

приладдям до автотранспортних засобів 

45.32 Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів 

45.32.1 Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.2 Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші 

45.32.12 Частинами • Роздрібна торгівля іншими # та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.12-

00.00 
Частинами • Роздрібна торгівля іншими # та приладдям до 

автотранспортних засобів у спеціалізованих 

магазинах 

45.32.21 Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.21-

00.00 
Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів через Інтернет-магазини 

45.32.22 Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.22-

00.00 
Частинами • Роздрібна торгівля # та приладдям до 

автотранспортних засобів на поштове замовлення 

45.32.29 Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 



45.32.29-

00.00 
Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі # та приладдям 

до автотранспортних засобів, інші, н. в. і. у. 

45.40 Частинами • Торгівля мотоциклами, # та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонтування 

мотоциклів 

45.40.1 Частинами • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям 

45.40.2 Частинами • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.3 Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми # та приладдям, інші 

45.40.4 Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми # та приладдям 

45.40.10 Частинами • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям 

45.40.10-

00.00 
Частинами • Оптова торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям 

45.40.20 Частинами • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.20-

00.00 
Частинами • Роздрібна торгівля мотоциклами і їхніми # та 

приладдям у спеціалізованих магазинах 

45.40.30 Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми # та приладдям, інші 

45.40.30-

00.00 
Частинами • Послуги щодо роздрібної торгівлі мотоциклами і 

їхніми # та приладдям, інші 

45.40.40 Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми # та приладдям 

45.40.40-

00.00 
Частинами • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

мотоциклами та їхніми # та приладдям 

46.52 Частинами • Оптова торгівля електронним та 

телекомунікаційним устаткованням і його # 

46.52.1 Частинами • Оптова торгівля електронним та 

телекомунікаційним устаткованням і його # 

46.52.11 Частинами • Оптова торгівля телекомунікаційним 

устаткованням і його # 

46.52.11-

00.00 
Частинами • Оптова торгівля телекомунікаційним 

устаткованням і його # 

46.52.12 Частинами • Оптова торгівля електронним устаткованням і його 

# 

46.52.12-

00.00 
Частинами • Оптова торгівля електронним устаткованням і його 

# 

46.18.11 Чищення • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 



фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для # 

46.18.11-

00.00 
Чищення • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

фармацевтичними та медичними товарами, 

парфумними й туалетними виробами, засобами 

для # 

46.44 Чищення • Оптова торгівля порцеляновими / фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для # 

46.44.1 Чищення • Оптова торгівля порцеляновими / фарфоровими 

виробами, скляним посудом і засобами для # 

46.44.12 Чищення • Оптова торгівля засобами для # 

46.44.12-

00.00 
Чищення • Оптова торгівля засобами для # 

47.00.84 Чищення • Роздрібна торгівля засобами для # 

47.00.84-

00.00 
Чищення • Роздрібна торгівля засобами для # 

46.64 Швейними/швацькими • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, # та в'язальними машинами 

46.64.1 Швейними/швацькими • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, # та в'язальними машинами 

46.64.10 Швейними/швацькими • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, # та в'язальними машинами 

46.64.10-

00.00 
Швейними/швацькими • Оптова торгівля машинами для текстильної 

промисловості, # та в'язальними машинами 

45.11.12 Швидкої • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі # медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.12-

00.00 
Швидкої • Оптова торгівля спеціалізованими пасажирськими 

автотранспортними засобами, такими як 

автомобілі # медичної допомоги, мікроавтобуси, 

подібні автотранспортні засоби та позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) 

45.11.23 Швидкої • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, 

такими як автомобілі # медичної допомоги та 

мікроавтобуси, подібні автотранспортні засоби та 

нові позашляховики (масою не більше ніж 3,5 т) у 

спеціалізованих магазинах 

45.11.23-

00.00 
Швидкої • Роздрібна торгівля новими спеціалізованими 

легковими автомобілями, такими як автомобілі # 

медичної допомоги та мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби, та нові позашляховики 



(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24 Швидкої • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі # 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.11.24-

00.00 
Швидкої • Роздрібна торгівля спеціалізованими 

пасажирськими автотранспортними засобами, що 

були у використанні, такими як автомобілі # 

медичної допомоги, мікроавтобуси, подібні 

автотранспортні засоби та нові позашляховики 

(масою не більше ніж 3,5 т) у спеціалізованих 

магазинах 

45.20.11 Шин • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, # і кузова), звичайні 

45.20.11-

00.00 
Шин • Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, # і кузова), звичайні 

45.20.13 Шин • Ремонтування # автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.20.13-

00.00 
Шин • Ремонтування # автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів, зокрема регулювання та 

балансування коліс 

45.31.11 Шин • Оптова торгівля ґумовими шинами та камерами до 

# 

45.31.11-

00.00 
Шин • Оптова торгівля ґумовими шинами та камерами до 

# 

45.31.11 Шинами • Оптова торгівля ґумовими # та камерами до шин 

45.31.11-

00.00 
Шинами • Оптова торгівля ґумовими # та камерами до шин 

45.32.11 Шинами • Роздрібна торгівля # в спеціалізованих магазинах 

45.32.11-

00.00 
Шинами • Роздрібна торгівля # в спеціалізованих магазинах 

46.24 Шкірою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та 

вичиненою # 

46.24.1 Шкірою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та 

вичиненою # 

46.24.10 Шкірою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та 



вичиненою # 

46.24.10-

00.00 
Шкірою • Оптова торгівля шкурами, шкурками та 

вичиненою # 

46.16 Шкіряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, взуттям і # виробами 

46.16.1 Шкіряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

текстилем, одягом, хутром, взуттям і # виробами 

46.16.13 Шкіряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами та дорожніми речами 

46.16.13-

00.00 
Шкіряними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі # 

виробами та дорожніми речами 

46.49.34 Шкіряними • Оптова торгівля # виробами та дорожніми речами 

46.49.34-

00.00 
Шкіряними • Оптова торгівля # виробами та дорожніми речами 

47.00.73 Шкіряними • Роздрібна торгівля # виробами та дорожніми 

речами 

47.00.73-

00.00 
Шкіряними • Роздрібна торгівля # виробами та дорожніми 

речами 

46.24 Шкурами • Оптова торгівля #, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.1 Шкурами • Оптова торгівля #, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10 Шкурами • Оптова торгівля #, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24.10-

00.00 
Шкурами • Оптова торгівля #, шкурками та вичиненою 

шкірою 

46.24 Шкурками • Оптова торгівля шкурами, # та вичиненою шкірою 

46.24.1 Шкурками • Оптова торгівля шкурами, # та вичиненою шкірою 

46.24.10 Шкурками • Оптова торгівля шкурами, # та вичиненою шкірою 

46.24.10-

00.00 
Шкурками • Оптова торгівля шкурами, # та вичиненою шкірою 

46.36 Шоколадом • Оптова торгівля цукром і # та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.1 Шоколадом • Оптова торгівля цукром і # та цукровими 

кондитерськими виробами 

46.36.13 Шоколадом • Оптова торгівля # і цукровими кондитерськими 

виробами 

46.36.13-

00.00 
Шоколадом • Оптова торгівля # і цукровими кондитерськими 

виробами 

46.73.17 Шпалерами • Оптова торгівля паперовими # 



46.73.17-

00.00 
Шпалерами • Оптова торгівля паперовими # 

47.00.53 Шпалерами • Роздрібна торгівля паперовими # та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.53-

00.00 
Шпалерами • Роздрібна торгівля паперовими # та покривами на 

підлогу, килимами та паласами 

47.00.52 Шторами • Роздрібна торгівля # та тюлевими фіранками 

47.00.52-

00.00 
Шторами • Роздрібна торгівля # та тюлевими фіранками 

46.18.12 Ювелірними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярським папером, музичними 

інструментами, годинниками, # виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.18.12-

00.00 
Ювелірними • Послуги посередників щодо оптової торгівлі 

іграми, іграшками, спортивними товарами, 

велосипедами, книжками, газетами, журналами, 

канцелярськими товарами, музичними 

інструментами, годинниками, # виробами, 

фотографічним і оптичним устаткованням 

46.48 Ювелірними • Оптова торгівля годинниками та # виробами 

46.48.1 Ювелірними • Оптова торгівля годинниками та # виробами 

46.48.10 Ювелірними • Оптова торгівля годинниками та # виробами 

46.48.10-

00.00 
Ювелірними • Оптова торгівля годинниками та # виробами 

47.00.82 Ювелірними • Роздрібна торгівля годинниками та # виробами 

47.00.82-

00.00 
Ювелірними • Роздрібна торгівля годинниками та # виробами 

45.33.1 Яйцями • Оптова торгівля молочними продуктами, # та 

харчовими оліями й жирами 

46.33 Яйцями • Оптова торгівля молочними продуктами, # та 

харчовими оліями й жирами 

46.33.12 Яйцями • Оптова торгівля # 

46.33.12-

00.00 
Яйцями • Оптова торгівля # 

47.00.1 Яйцями • Роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом, 

рибою, хлібопекарськими виробами, молочними 

продуктами та # 

47.00.19 Яйцями • Роздрібна торгівля # 

47.00.19-

00.00 
Яйцями • Роздрібна торгівля # 



 

 

Секція H 

(див. окремо в базі) 

  

  

 


