
Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 

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

Секція L 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція L ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ   

68 Послуги, пов'язані з нерухомістю   

68.1 Продаж і купівля нерухомості   

68.10 Продаж і купівля нерухомості   

68.10.1 Продаж і купівля нерухомості   

68.10.11 Продаж або купівля житлових будинків і прилеглої 

землі 

  

68.10.11-

00.00 

Продаж або купівля житлових будинків і прилеглої землі   

68.10.12 Продаж або купівля власності сумісного користування 

в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.10.12-

00.00 

Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.10.13 Продаж або купівля земель, що пустують, під житлову 

забудову 

  

68.10.13-

00.00 

Продаж або купівля земель, що пустують, під житлову 

забудову 

  

68.10.14 Продаж або купівля нежитлових будівель і прилеглої 

землі 

  

68.10.14-

00.00 

Продаж або купівля нежитлових будівель і прилеглої землі   

68.10.15 Продаж або купівля земель нежитлової забудови   

68.10.15-

00.00 

Продаж або купівля земель нежитлової забудови   

68.2 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості 

  

68.20 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості 

  

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості 

  

68.20.11 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг житлової нерухомості 

  

68.20.11-

00.00 

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

  

68.20.12 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нежитлової нерухомості 

  



68.20.12-

00.00 

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

  

68.3 Послуги посередників щодо операцій з нерухомістю   

68.31 Послуги агентств нерухомості   

68.31.1 Послуги агентств нерухомості   

68.31.11 Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.31.11-

00.00 

Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.31.12 Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.31.12-

00.00 

Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.31.13 Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

житлову забудову 

  

68.31.13-

00.00 

Послуги щодо продажу земель, що пустують, під житлову 

забудову 

  

68.31.14 Послуги щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої 

землі 

  

68.31.14-

00.00 

Послуги щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої 

землі 

  

68.31.15 Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

нежитлову забудову 

  

68.31.15-

00.00 

Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

нежитлову забудову 

  

68.31.16 Послуги посередників щодо оцінювання нерухомості   

68.31.16-

00.00 

Послуги посередників щодо оцінювання нерухомості   

68.32 Послуги підрядників щодо керування нерухомістю   

68.32.1 Послуги підрядників щодо керування нерухомістю   

68.32.11 Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.32.11-

00.00 

Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

  

68.32.12 Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння часу 

(таймшеру) 

  

68.32.12-

00.00 

Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння часу 

(таймшеру) 

  



68.32.13 Послуги підрядників щодо керування нежитловою 

нерухомістю 

  

68.32.13-

00.00 

Послуги підрядників щодо керування нежитловою 

нерухомістю 

  

 

 

Абетковий покажчик до секції L 

68.31 Агентств • Послуги # нерухомості 

68.31.1 Агентств • Послуги # нерухомості 

68.10.11 Будинків • Продаж або купівля житлових # і прилеглої землі 

68.10.11-

00.00 
Будинків • Продаж або купівля житлових # і прилеглої землі 

68.31.11 Будинків • Послуги щодо продажу житлових # і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Будинків • Послуги щодо продажу житлових # і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.14 Будівель • Продаж або купівля нежитлових # і прилеглої землі 

68.10.14-

00.00 
Будівель • Продаж або купівля нежитлових # і прилеглої землі 

68.31.14 Будівель • Послуги щодо продажу нежитлових # і прилеглої землі 

68.31.14-

00.00 
Будівель • Послуги щодо продажу нежитлових # і прилеглої землі 

68.2 Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг нерухомості 

68.20 Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг нерухомості 

68.20.1 Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг нерухомості 

68.20.11 Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.12 Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Взятої • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи # у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.2 Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг нерухомості 



68.20 Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.1 Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.11 Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.12 Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Власної • Послуги щодо оренди й експлуатування # чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.10.12 Власності • Продаж або купівля # сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Власності • Продаж або купівля # сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.2 Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

нерухомості 

68.20 Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

нерухомості 

68.20.1 Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

нерухомості 

68.20.11 Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

житлової нерухомості 

68.20.12 Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Експлуатування • Послуги щодо оренди й # власної чи взятої у лізинг 

нежитлової нерухомості 

68.10.11 Житлових • Продаж або купівля # будинків і прилеглої землі 

68.10.11-

00.00 
Житлових • Продаж або купівля # будинків і прилеглої землі 

68.31.11 Житлових • Послуги щодо продажу # будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Житлових • Послуги щодо продажу # будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.20.11 Житлової • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг # нерухомості 

68.20.11- Житлової • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 



00.00 взятої у лізинг # нерухомості 

68.32.11 Житловою • Послуги підрядників щодо керування # нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Житловою • Послуги підрядників щодо керування # нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.13 Житлову • Продаж або купівля земель, що пустують, під # 

забудову 

68.10.13-

00.00 
Житлову • Продаж або купівля земель, що пустують, під # 

забудову 

68.31.13 Житлову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під # 

забудову 

68.31.13-

00.00 
Житлову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під # 

забудову 

68.10.15 Забудови • Продаж або купівля земель нежитлової # 

68.10.15-

00.00 
Забудови • Продаж або купівля земель нежитлової # 

68.10.13 Забудову • Продаж або купівля земель, що пустують, під житлову # 

68.10.13-

00.00 
Забудову • Продаж або купівля земель, що пустують, під житлову # 

68.31.13 Забудову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

житлову # 

68.31.13-

00.00 
Забудову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

житлову # 

68.31.15 Забудову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

нежитлову # 

68.31.15-

00.00 
Забудову • Послуги щодо продажу земель, що пустують, під 

нежитлову # 

68.10.13 Земель • Продаж або купівля #, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.13-

00.00 
Земель • Продаж або купівля #, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.15 Земель • Продаж або купівля # нежитлової забудови 

68.10.15-

00.00 
Земель • Продаж або купівля # нежитлової забудови 

68.31.13 Земель • Послуги щодо продажу #, що пустують, під житлову 

забудову 

68.31.13-

00.00 
Земель • Послуги щодо продажу #, що пустують, під житлову 

забудову 

68.31.15 Земель • Послуги щодо продажу #, що пустують, під нежитлову 



забудову 

68.31.15-

00.00 
Земель • Послуги щодо продажу #, що пустують, під нежитлову 

забудову 

68.10.11 Землі • Продаж або купівля житлових будинків і прилеглої # 

68.10.11-

00.00 
Землі • Продаж або купівля житлових будинків і прилеглої # 

68.10.14 Землі • Продаж або купівля нежитлових будівель і прилеглої # 

68.10.14-

00.00 
Землі • Продаж або купівля нежитлових будівель і прилеглої # 

68.31.11 Землі • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

#, крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Землі • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

#, крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.14 Землі • Послуги щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої 

# 

68.31.14-

00.00 
Землі • Послуги щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої 

# 

68.32 Керування • Послуги підрядників щодо # нерухомістю 

68.32.1 Керування • Послуги підрядників щодо # нерухомістю 

68.32.11 Керування • Послуги підрядників щодо # житловою нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Керування • Послуги підрядників щодо # житловою нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Керування • Послуги підрядників щодо # нерухомістю сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Керування • Послуги підрядників щодо # нерухомістю сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.13 Керування • Послуги підрядників щодо # нежитловою нерухомістю 

68.32.13-

00.00 
Керування • Послуги підрядників щодо # нежитловою нерухомістю 

68.10.12 Користування • Продаж або купівля власності сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Користування • Продаж або купівля власності сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11 Користування • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 



68.31.11-

00.00 
Користування • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12 Користування • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного # в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Користування • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного # в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11 Користування • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Користування • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного # в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Користування • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного # в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Користування • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного # в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.1 Купівля • Продаж і # нерухомості 

68.10 Купівля • Продаж і # нерухомості 

68.10.1 Купівля • Продаж і # нерухомості 

68.10.11 Купівля • Продаж або # житлових будинків і прилеглої землі 

68.10.11-

00.00 
Купівля • Продаж або # житлових будинків і прилеглої землі 

68.10.12 Купівля • Продаж або # власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Купівля • Продаж або # власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.13 Купівля • Продаж або # земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.13-

00.00 
Купівля • Продаж або # земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.14 Купівля • Продаж або # нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.10.14-

00.00 
Купівля • Продаж або # нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.10.15 Купівля • Продаж або # земель нежитлової забудови 

68.1015-

00.00 
Купівля • Продаж або # земель нежитлової забудови 

68.2 Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # нерухомості 

68.20 Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # нерухомості 



68.20.1 Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # нерухомості 

68.20.11 Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # житлової нерухомості 

68.20.12 Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Лізинг • Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у # нежитлової нерухомості 

68.3 Операцій • Послуги посередників щодо # з нерухомістю 

68.2 Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20 Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.1 Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.11 Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.12 Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Оренди • Послуги щодо # й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.31.16 Оцінювання • Послуги посередників щодо # нерухомості 

68.31.16-

00.00 
Оцінювання • Послуги посередників щодо # нерухомості 

68.14.32-

00.00 
Періодичних • Продаж рекламного місця в журналах і # виданнях в 

електронному вигляді 

68.32 Підрядників • Послуги # щодо керування нерухомістю 

68.32.1 Підрядників • Послуги # щодо керування нерухомістю 

68.32.11 Підрядників • Послуги # щодо керування житловою нерухомістю, крім 

нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Підрядників • Послуги # щодо керування житловою нерухомістю, крім 

нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Підрядників • Послуги # щодо керування нерухомістю сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12- Підрядників • Послуги # щодо керування нерухомістю сумісного 



00.00 користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.13 Підрядників • Послуги # щодо керування нежитловою нерухомістю 

68.32.13-

00.00 
Підрядників • Послуги # щодо керування нежитловою нерухомістю 

68.3 Посередників • Послуги # щодо операцій з нерухомістю 

68.31.16 Посередників • Послуги # щодо оцінювання нерухомості 

68.31.16-

00.00 
Посередників • Послуги # щодо оцінювання нерухомості 

68 Послуги • #, пов'язані з нерухомістю 

68.2 Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.3 Послуги • # посередників щодо операцій з нерухомістю 

68.20 Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.1 Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості 

68.20.11 Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.11-

00.00 
Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг житлової нерухомості 

68.20.12 Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.20.12-

00.00 
Послуги • # щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 

68.31 Послуги • # агентств нерухомості 

68.31.1 Послуги • # агентств нерухомості 

68.31.11 Послуги • # щодо продажу житлових будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Послуги • # щодо продажу житлових будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12 Послуги • # щодо продажу нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Послуги • # щодо продажу нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.13 Послуги • # щодо продажу земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.31.13-

00.00 
Послуги • # щодо продажу земель, що пустують, під житлову 

забудову 



68.31.14 Послуги • # щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.31.14-

00.00 
Послуги • # щодо продажу нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.31.15 Послуги • # щодо продажу земель, що пустують, під нежитлову 

забудову 

68.31.15-

00.00 
Послуги • # щодо продажу земель, що пустують, під нежитлову 

забудову 

68.31.16 Послуги • # посередників щодо оцінювання нерухомості 

68.31.16-

00.00 
Послуги • # посередників щодо оцінювання нерухомості 

68.32 Послуги • # підрядників щодо керування нерухомістю 

68.32.1 Послуги • # підрядників щодо керування нерухомістю 

68.32.11 Послуги • # підрядників щодо керування житловою нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Послуги • # підрядників щодо керування житловою нерухомістю, 

крім нерухомістю сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Послуги • # підрядників щодо керування нерухомістю сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Послуги • # підрядників щодо керування нерухомістю сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.13 Послуги • # підрядників щодо керування нежитловою 

нерухомістю 

68.32.13-

00.00 
Послуги • # підрядників щодо керування нежитловою 

нерухомістю 

68.10.11 Прилеглої • Продаж або купівля житлових будинків і # землі 

68.10.11-

00.00 
Прилеглої • Продаж або купівля житлових будинків і # землі 

68.10.14 Прилеглої • Продаж або купівля нежитлових будівель і # землі 

68.10.14-

00.00 
Прилеглої • Продаж або купівля нежитлових будівель і # землі 

68.31.11 Прилеглої • Послуги щодо продажу житлових будинків і # землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Прилеглої • Послуги щодо продажу житлових будинків і # землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.14 Прилеглої • Послуги щодо продажу нежитлових будівель і # землі 

68.31.14-

00.00 
Прилеглої • Послуги щодо продажу нежитлових будівель і # землі 



68.1 Продаж • # і купівля нерухомості 

68.10 Продаж • # і купівля нерухомості 

68.10.1 Продаж • # і купівля нерухомості 

68.10.11 Продаж • # або купівля житлових будинків і прилеглої землі 

68.10.11-

00.00 
Продаж • # або купівля житлових будинків і прилеглої землі 

68.10.12 Продаж • # або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Продаж • # або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.13 Продаж • # або купівля земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.13-

00.00 
Продаж • # або купівля земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.10.14 Продаж • # або купівля нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.10.14-

00.00 
Продаж • # або купівля нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.10.15 Продаж • # або купівля земель нежитлової забудови 

68.10.15-

00.00 
Продаж • # або купівля земель нежитлової забудови 

68.31.11 Продажу • Послуги щодо # житлових будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Продажу • Послуги щодо # житлових будинків і прилеглої землі, 

крім нерухомості сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12 Продажу • Послуги щодо # нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Продажу • Послуги щодо # нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.13 Продажу • Послуги щодо # земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.31.13-

00.00 
Продажу • Послуги щодо # земель, що пустують, під житлову 

забудову 

68.31.14 Продажу • Послуги щодо # нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.31.14-

00.00 
Продажу • Послуги щодо # нежитлових будівель і прилеглої землі 

68.31.15 Продажу • Послуги щодо # земель, що пустують, під нежитлову 

забудову 

68.31.15-

00.00 
Продажу • Послуги щодо # земель, що пустують, під нежитлову 

забудову 



68.10.13 Пустують • Продаж або купівля земель, що #, під житлову забудову 

68.10.13-

00.00 
Пустують • Продаж або купівля земель, що #, під житлову забудову 

68.31.13 Пустують • Послуги щодо продажу земель, що #, під житлову 

забудову 

68.31.13-

00.00 
Пустують • Послуги щодо продажу земель, що #, під житлову 

забудову 

68.31.15 Пустують • Послуги щодо продажу земель, що #, під нежитлову 

забудову 

68.31.15-

00.00 
Пустують • Послуги щодо продажу земель, що #, під нежитлову 

забудову 

68.10.12 Режимі • Продаж або купівля власності сумісного користування з 

# розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Режимі • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

# розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11 Режимі • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в # 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Режимі • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в # 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12 Режимі • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в # розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Режимі • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в # розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11 Режимі • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в # розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Режимі • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в # розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Режимі • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в # розподіляння часу 

(таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Режимі • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в # розподіляння часу 

(таймшеру) 

68.10.12 Розподіляння • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі # часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Розподіляння • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі # часу (таймшеру) 

68.31.11 Розподіляння • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 



режимі # часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Розподіляння • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі # часу (таймшеру) 

68.31.12 Розподіляння • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі # часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Розподіляння • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі # часу (таймшеру) 

68.32.11 Розподіляння • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі # часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Розподіляння • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі # часу (таймшеру) 

68.32.12 Розподіляння • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі # часу (таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Розподіляння • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі # часу (таймшеру) 

68.10.12 Сумісного • Продаж або купівля власності # користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Сумісного • Продаж або купівля власності # користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11 Сумісного • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості # користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Сумісного • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості # користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12 Сумісного • Послуги щодо продажу нерухомості # користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Сумісного • Послуги щодо продажу нерухомості # користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11 Сумісного • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю # користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Сумісного • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю # користування в 

режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12 Сумісного • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю # 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Сумісного • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю # 

користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) 

68.10.12 Таймшеру • Продаж або купівля власності сумісного користування в 



режимі розподіляння часу (#) 

68.10.12-

00.00 
Таймшеру • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (#) 

68.31.11 Таймшеру • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (#) 

68.31.11-

00.00 
Таймшеру • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння часу (#) 

68.31.12 Таймшеру • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (#) 

68.31.12-

00.00 
Таймшеру • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння часу (#) 

68.32.11 Таймшеру • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі розподіляння часу (#) 

68.32.11-

00.00 
Таймшеру • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі розподіляння часу (#) 

68.32.12 Таймшеру • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння часу (#) 

68.32.12-

00.00 
Таймшеру • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння часу (#) 

68.10.12 Часу • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.10.12-

00.00 
Часу • Продаж або купівля власності сумісного користування в 

режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.31.11 Часу • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.31.11-

00.00 
Часу • Послуги щодо продажу житлових будинків і прилеглої 

землі, крім нерухомості сумісного користування в 

режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.31.12 Часу • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.31.12-

00.00 
Часу • Послуги щодо продажу нерухомості сумісного 

користування в режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.32.11 Часу • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі розподіляння # (таймшеру) 

68.32.11-

00.00 
Часу • Послуги підрядників щодо керування житловою 

нерухомістю, крім нерухомістю сумісного користування 

в режимі розподіляння # (таймшеру) 



68.32.12 Часу • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння # 

(таймшеру) 

68.32.12-

00.00 
Часу • Послуги підрядників щодо керування нерухомістю 

сумісного користування в режимі розподіляння # 

(таймшеру) 

 

 

Секція M 

(див. окремо в базі) 

  


