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1 ВСТУП 
Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності (КПЗЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". 
КПЗЕД призначено для використання органами статистики та тими підприємствами, організаціями, установами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності (підприємства, банки, біржі, комерційні структури, будівельні та транспортні організації, річкові та морські порти, готелі, ресторани та заклади громадського харчування, вищі навчальні заклади, туристичні бюро, пошти, страхові компанії та інші організації й установи, які здійснюють експорт-імпорт послуг). 
Впровадження КПЗЕД забезпечує проведення статистичних обстежень послуг зовнішньоекономічної діяльності та аналізу статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг (складання платіжних балансів України). 
КПЗЕД гармонізовано на рівні класів з Державним класифікатором ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД). 
До КПЗЕД включено види послуг, що використовуються у звітності, обліку та статистиці експорту-імпорту послуг. 
Об'єктами класифікації у КПЗЕД є послуги зовнішньоекономічної діяльності. 
Послуги - це результат трудової діяльності, що відображається у корисному ефекті, особливій споживчій вартості. 
Зовнішньоекономічна торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами тим, що останні можуть бути фізично переміщені через кордон. 
Послуги зовнішньоекономічної діяльності можна порівняти з товаром, який за своєю специфікою не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація. 
Послуги у зовнішньоекономічній діяльності - це економічні відносини між двома сторонами-резидентами та нерезидентами України. 
Резидентами є: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне проживання на території України, у тому числі й ті, що тимчасово перебувають за кордоном, юридичні особи, суб'єкти, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які знаходяться на території України і здійснюють свою діяльність на підставі законів України. 
Нерезидентами є: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які знаходяться за межами України і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності за участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України. 
За структурою КПЗЕД складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням літерно-цифрового коду. 
Для виділення послуг за видами діяльності (послуги, пов'язані з сільським господарством, транспортом, будівництвом тощо), яким належать об'єкти класифікації, класифікація поділяється на секції, які позначаються великими літерами латинської абетки (від A до Q). Глибша деталізація угруповань КПЗЕД (розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими кодами. 
Загальне кодове позначення об'єктів КПЗЕД має такий вигляд: 
Y XX.XX.X, 
де Y - секція 
XX - розділ 
XX.X - група 
XX.XX - клас 
XX.XX.X - підклас. 
Ведення КПЗЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України. Підготовку змін до класифікації здійснює Державний комітет статистики України разом з Науково-дослідним інститутом статистики Державного комітету статистики України. Підставою для змін є відповідні зміни Державного класифікатора ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД). 
2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Код КПЗЕД  
Назва 
Розділ
Група 
Клас 
Підклас 

Секція A 
  
Послуги, пов'язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством  
01 
  
Послуги, пов'язані з сільським господарством та мисливством (за винагороду або на договірній основі) 
01.4 
  
Послуги, пов'язані з рослинництвом і тваринництвом 
01.41 
  
Послуги, пов'язані з рослинництвом 
Цей клас включає:
- послуги з передпосівного оброблення полів і садіння культур, збирання врожаю і підготовки продукції до збуту 
- послуги з агрохімічного обслуговування, закладення і утримання садів, парків, зелених насаджень, забезпечення функціонування зрошувальних та осушувальних систем; захисту рослин від хвороб та шкідників 
- послуги сільськогосподарської техніки разом з обслуговуючим персоналом
Цей клас не включає:
- консультативні послуги з питань комерційної діяльності та управління (див. у 74.14) 
- послуги, пов'язані з тіпанням льону (див. у 17)
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі (див. у 51) 
- послуги, пов'язані з організацією сільськогосподарських виставок та ярмарків (див. у 74.8) 
01.42 
  
Послуги, пов'язані з тваринництвом, крім ветеринарних
Цей клас включає:
- послуги з догляду за худобою і птицею, стимулювання розведення і зростання їх продуктивності, штучного запліднення тварин
Цей клас не включає:
- ветеринарні послуги (див. у 85.2) 
- консультативні послуги з питань комерційної діяльності та управління (див. у 74.14) 
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі (див. у 51) 
01.5 
  
Послуги, пов'язані з мисливством
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з ловлею та розведенням дичини (моржів, тюленів та ін.) 
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях 
- послуги із стимулювання розведення дичини
Ця група не включає:
- послуги у сфері спорту (див. у 92.6) 
- ветеринарні послуги (див. у 85.2) 
02 
 
Послуги, пов'язані з лісовим господарством (за винагороду або на договірній основі)
Цей розділ включає:
- послуги з лісівництва (таксація, оцінка лісу тощо), захисту лісу від пожежі, послуги у боротьбі з шкідниками та хворобами лісу
- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу) 
Секція B 
  
Послуги, пов'язані з рибним господарством 
05 
  
Послуги, пов'язані з рибним господарством (за винагороду або на договірній основі)
Цей розділ включає:
- послуги, пов'язані з риболовством, діяльністю риборозплідників і рибних ферм 
- послуги з обстеження стану водоймищ і риби 
- послуги з стимулювання розведення риби і підвищення продуктивності водоймищ 
Цей розділ не включає:
- послуги, пов'язані з полюванням на моржів, тюленів та ін. (див. у 01.5) 
- послуги, пов'язані з діяльністю суден або прибережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням, консервуванням риби та морепродуктів (див. у 15) 
- ветеринарні послуги (див. у 85.2) 
- послуги у сфері відпочинку та розваг (див. у 92.7) 
Секція C 
  
Послуги у добувній промисловості (за винагороду або на договірній основі) 
10 
  
Послуги, пов'язані з видобуванням кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 
11 
  
Послуги, пов'язані з видобуванням вуглеводнів (нафти, газу та ін.) 
12 
  
Послуги, пов'язані з видобуванням уранової і торієвої руд 
13 
  
Послуги, пов'язані з видобуванням металевих руд 
14 
 
Послуги в інших галузях добувної промисловості  
  
  
Секція С не включає:
- послуги, пов'язані з проведенням геологічних розвідок і пошуків (див. у 74.2) 
- послуги з опріснення морської води для виробництва води як основного продукту (див. у 41) 
Секція D 
  
Послуги в обробній промисловості (за винагороду або на договірній основі) 
15 
  
Послуги у харчовій промисловості
Цей розділ включає:
- послуги у харчовій промисловості, включаючи послуги, пов'язані з діяльністю суден або прибережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням, консервуванням риби та морепродуктів 
16 
  
Послуги у тютюновій промисловості 
17 
  
Послуги у текстильній промисловості
Цей розділ включає:
- послуги, пов'язані з тіпанням льону 
18 
  
Послуги у виробництві готового одягу та хутра 
19 
  
Послуги у виробництві шкіри та шкіряного взуття 
20 
  
Послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини
Цей розділ включає:
- послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корку, соломки та плетениці (крім меблів) 
21 
  
Послуги у виробництві паперу, картону і виробів з них 
22 
  
Послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів
Цей розділ включає:
- послуги з тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів 
- послуги з тиражування фільмів та відеофільмів з оригіналів 
- послуги з друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії 
23 
  
Послуги у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива 
24 
  
Послуги у хімічному виробництві
Цей розділ включає:
- послуги у виробництві базової хімічної продукції, агрохімічних продуктів, лаків та фарб, фармацевтичних продуктів 
25 
  
Послуги у виробництві гумових та пластмасових виробів
Цей розділ включає:
- послуги з регенерації та відновлення гумових покришок і шин 
26 
  
Послуги у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів
Цей розділ включає:
- послуги у виробництві скла, скловолокна, керамічних виробів, цегли, черепиці з глини, цементу, вапна та гіпсу, виробів з бетону та гіпсу, іншої мінеральної продукції 
27 
  
Послуги у металургії 
28 
  
Послуги, пов'язані з обробленням металу
Цей розділ включає:
- послуги у виробництві готових металевих виробів, крім машин та обладнання 
- послуги, пов'язані з куванням, штампуванням, карбуванням 
- послуги у порошковій металургії 
- послуги, пов'язані з іншими операціями в обробленні металів 
29 
  
Послуги у виробництві машин та устатковання 
29.1 
  
Послуги у виробництві механічного устатковання 
  
29.10.1 
Ремонт механічного устатковання 
  
29.10.2 
Інші послуги у виробництві механічного устатковання 
29.2 
  
Послуги у виробництві інших машин загального призначення 
  
29.20.1 
Ремонт інших машин загального призначення 
  
29.20.2 
Інші послуги у виробництві інших машин загального призначення 
29.3 
  
Послуги у виробництві сільськогосподарських машин 
  
29.30.1 
Ремонт сільськогосподарських машин 
  
29.30.2 
Інші послуги у виробництві сільськогосподарських машин 
29.4 
  
Послуги у виробництві верстатів 
  
29.40.1 
Ремонт верстатів 
  
29.40.2 
Інші послуги у виробництві верстатів 
29.5 
  
Послуги у виробництві інших машин спеціального призначення 
  
29.50.1 
Ремонт інших машин спеціального призначення 
  
29.50.2 
Інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення 
29.6 
  
Послуги у виробництві зброї та боєприпасів 
  
29.60.1 
Ремонт зброї та боєприпасів 
  
29.60.2 
Інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів 
29.7 
  
Послуги у виробництві побутових приладів 
  
29.70.1 
Ремонт побутових приладів 
  
29.70.2 
Інші послуги у виробництві побутових приладів 
30 
  
Послуги у виробництві канцелярських та електронно-обчислювальних машин 
  
30.00.1 
Ремонт канцелярських та електронно-обчислювальних машин
Цей підклас не включає:
- послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної і комп'ютерної техніки (див. у 72.5) 
  
30.00.2 
Інші послуги у виробництві канцелярських та електронно-обчислювальних машин
Цей підклас включає:
- консультаційні послуги, що стосуються конфігурації комп'ютерних засобів, надаваних підприємствами з виробництва або продажу комп'ютерів 
31 
  
Послуги у виробництві електричних машин і апаратури 
31.1 
  
Послуги у виробництві двигунів, генераторів і трансформаторів 
  
31.10.1 
Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів 
  
31.10.2 
Інші послуги у виробництві двигунів, генераторів і трансформаторів 
31.2 
  
Послуги у виробництві електророзподільної та контрольної апаратури 
  
31.20.1 
Ремонт електророзподільної та контрольної апаратури 
  
31.20.2 
Інші послуги у виробництві електророзподільної та контрольної апаратури 
31.3 
  
Послуги у виробництві ізольованого дроту та кабелю 
31.4 
  
Послуги у виробництві акумуляторів та електричних батарей 
31.5 
  
Послуги у виробництві ламп та освітлювального устатковання 
  
31.50.1 
Ремонт освітлювального устатковання 
  
31.50.2 
Інші послуги у виробництві ламп та освітлювального устатковання 
31.6 
  
Послуги у виробництві іншого електроустатковання 
  
31.60.1 
Ремонт іншого електроустатковання 
  
31.60.2 
Інші послуги у виробництві іншого електроустатковання 
32 
  
Послуги у виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв'язку 
32.1 
  
Послуги у виробництві деталей електронного устатковання 
32.2 
  
Послуги у виробництві апаратури для трансляції і ретрансляції передач 
  
32.20.1 
Ремонт апаратури для трансляції і ретрансляції передач 
  
32.20.2 
Інші послуги у виробництві апаратури для трансляції і ретрансляції передач 
32.3 
  
Послуги у виробництві апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення 
  
32.30.1 
Ремонт апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення 
  
32.30.2 
Інші послуги у виробництві апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення 
33 
  
Послуги у виробництві медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних приладів, оптичних приладів та годинників 
33.1 
  
Послуги у виробництві медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
  
33.10.1 
Ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
  
33.10.2 
Інші послуги у виробництві медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
33.2 
  
Послуги у виробництві контрольно-вимірювальної апаратури 
  
33.20.1 
Ремонт контрольно-вимірювальної апаратури 
  
33.20.2 
Інші послуги у виробництві контрольно-вимірювальної апаратури 
33.3 
  
Послуги у виробництві контрольно-вимірювальних приладів для промисловості 
  
33.30.1 
Ремонт контрольно-вимірювальних приладів для промисловості 
  
33.30.2 
Інші послуги у виробництві контрольно-вимірювальних приладів для промисловості 
33.4 
  
Послуги у виробництві оптичного та фотографічного устатковання 
  
33.40.1 
Ремонт оптичного та фотографічного устатковання 
  
33.40.2 
Інші послуги у виробництві оптичного та фотографічного устатковання 
33.5 
  
Послуги у виробництві годинників 
  
33.50.1 
Ремонт годинників 
  
33.50.2 
Інші послуги у виробництві годинників 
34 
  
Послуги у виробництві автомобілів 
34.1 
 
Послуги у виробництві автомобільного транспорту  
   
34.10.1 
Капітальний ремонт автомобільного транспорту 
Цей підклас не включає: 
- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів (див. у 50.2) 
  
34.10.2 
Інші послуги у виробництві автомобільного транспорту 
34.2 
  
Послуги у виробництві корпусів для автомобілів та причепів 
34.3 
  
Послуги у виробництві устатковання для автомобілів 
35 
  
Послуги у виробництві іншого транспортного устатковання 
35.1 
  
Послуги, пов'язані з будуванням суден (морських, річкових, повітряних) 
  
35.10.1 
Капітальний ремонт суден (морських, річкових, повітряних) 
  
35.10.2 
Інші послуги, пов'язані з будуванням суден (морських, річкових, повітряних) 
35.2 
  
Послуги у виробництві залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
  
35.20.1 
Капітальний ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
  
35.20.2 
Інші послуги у виробництві залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
35.3 
  
Послуги, пов'язані з будуванням повітряних та космічних літальних апаратів 
  
35.30.1 
Капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден та ін. 
  
35.30.2 
Інші послуги, пов'язані з будуванням повітряних та космічних літальних апаратів 
35.4 
  
Послуги у виробництві велосипедів та мотоциклів 
35.5 
  
Послуги у виробництві іншого транспортного устатковання, не віднесеного до інших угруповань 
36 
  
Послуги у виробництві меблів; послуги в інших видах виробництва 
36.1 
  
Послуги у виробництві меблів 
36.2 
  
Послуги у виробництві ювелірних та інших прикрас 
36.3 
  
Послуги у виробництві музичних інструментів 
  
36.30.1 
Ремонт музичних інструментів 
  
36.30.2 
Інші послуги у виробництві музичних інструментів 
36.4 
  
Послуги у виробництві спортивних товарів 
36.5 
  
Послуги у виробництві ігор та іграшок з усіх видів матеріалів 
36.6 
  
Послуги у виробництві інших виробів, не віднесених до інших угруповань 
37 
  
Послуги з оброблення відходів 
Секція E 
  
Послуги у виробництві електроенергії, газу та води 
40 
  
Послуги у виробництві електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі)
Цей розділ включає:
- послуги з розподілення електроенергії, газу, газоподібного палива, тепла та холодної води для охолодження 
41 
  
Послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)
Цей розділ включає:
- послуги з опріснювання морської води для виробництва води як основного продукту
Цей розділ не включає:
- послуги зрошувальних систем для сільськогосподарських потреб (див. у 01.41) 
- послуги з розподілення холодної води для охолодження (див. у 40) 
Секція F 
  
Послуги, пов'язані з будівництвом 
45 
  
Послуги, пов'язані з будівництвом 
45.1 
  
Послуги, пов'язані з підготовкою будівельних ділянок 
45.11 
  
Послуги, пов'язані із знесенням будівель і земляними роботами
Цей клас включає:
- послуги із звільнення будівельних ділянок та виконанням земляних робіт 
- послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення грунту та інші послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт) 
- послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей 
45.12 
  
Послуги з розвідувального буріння та свердління
Цей клас включає:
- послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та аналогічних цілей
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу (див. у 11) 
- послуги з буріння свердловин для води, проходження шурфів, поверхневих замірів, спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовища нафти, природного газу і руд, а також підземних водних горизонтів (див. у 74.2) 
45.2 
  
Послуги з будівництва завершених будівель; послуги, пов'язані з цивільним будівництвом 
45.21 
  
Послуги, пов'язані з будівництвом будівель
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелей і метрополітенів 
- послуги, пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв'язку й енергозабезпечення 
- послуги, пов'язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, включаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів 
- послуги, пов'язані з будівництвом та ремонтом каналізаційних систем 
- послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель) 
- послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезгаданих споруд
Цей клас не включає:
- послуги з обладнання будівель (див. у 45.3) 
- послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття спортивних і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.) (див. у 45.23) 
- послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устатковання та пристроїв, не віднесених до інших угруповань (див. у 45.34) 
- послуги з монтажу і налагодження технологічного устатковання (див. у відповідні розділи секції D) 
- послуги з завершення будівництва (див. у 45.4) 
- послуги у сфері архітектури та інженерні послуги (див. у 74.2) 
45.22 
  
Послуги з монтажу кроков і настилів покрівель та послуги, пов'язані з гідроізоляційними роботами
Цей клас включає:
- послуги з улаштування покрівель 
- послуги з забезпечення водонепроникності покрівель 
- послуги з реконструкції, реставрації, відновлення та ремонту покрівель 
45.23 
  
Послуги, пов'язані з будівництвом доріг
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадних смуг на аеродромах 
- послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття спортивних і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.) 
- послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезгаданих споруд
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані з земляними роботами (див. у 45.11) 
45.24 
  
Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд 
- послуги з реконструкції, відновлення та ремонту водних споруд 
45.25 
  
Послуги, пов'язані з іншими будівельними роботами
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані із зведенням будівельних риштувань, улаштуванням основ та бурінням свердловин і шурфів
- послуги, пов'язані з бетонними роботами 
- послуги з монтажу металевих конструкцій 
- послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин тощо
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм будівельних риштувань та помостів (див. у 71.3) 
45.3 
  
Послуги, пов'язані з обладнанням будівель 
45.31 
  
Послуги, пов'язані з електромонтажними роботами
Цей клас включає:
- послуги з монтажу електропроводки й арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін. 
- послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.) 
- послуги, пов'язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікацій, електроопалювального обладнання тощо) 
- послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання 
45.32 
  
Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами
Цей клас включає:
- послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції 
- послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт 
45.33 
  
Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами
Цей клас включає:
- послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 
- послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж, протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устатковання 
- послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт
Цей клас не включає: 
- послуги з установлення електричних опалювальних систем (див. у 45.31) 
45.34 
  
Послуги, пов'язані з іншими монтажними роботами
Цей клас включає:
- послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо 
- послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устатковання та пристроїв, не віднесених до інших угруповань 
- послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт 
45.4 
  
Послуги з завершення будівництва 
45.41 
  
Послуги, пов'язані з штукатурними роботами
Цей клас включає:
- послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, включаючи установлення з'єднувальних сіток
- послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт 
45.42 
  
Послуги, пов'язані з столярними роботами
Цей клас включає:
- послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій; улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев'яної обшивки стін, пересувних перегородок 
- послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
Цей клас не включає:
- послуги з укладання паркету та інших дерев'яних підлогових покриттів (див. у 45.43) 
45.43 
  
Послуги з покриття підлоги і стін
Цей клас включає:
- послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об'єктах керамічних, бетонних чи кам'яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги 
- послуги з покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом, килимами та лінолеумом, включаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами та ін. 
- послуги, пов'язані з внутрішніми декоративними роботами 
- послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт 
45.44 
  
Послуги з фарбування та скління
Цей клас включає:
- послуги з установлення скла, дзеркал тощо 
- послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд 
- послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт 
45.45 
  
Послуги, пов'язані з іншими роботами з завершення будівництва
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з декоративними роботами 
- послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку 
- послуги, пов'язані з іншими завершувальними роботами, не віднесені до інших угруповань 
- послуги з реставрації будівель
Цей клас не включає:
- послуги з внутрішнього очищення та прибирання приміщень (див. у 74.7) 
45.5 
  
Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з орендою будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу (див. у 71.3) 
Секція G 
  
Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту 
50 
  
Послуги, пов'язані з торгівлею транспортними засобами та їх ремонтом 
50.1 
  
Послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею автомобілями, мікроавтобусами, причепами та напівпричепами, туристичними транспортними засобами 
50.2 
 
Послуги з технічного обслуговування і ремонт автомобілів
Ця група включає:
- механічний ремонт, ремонт електроустатковання, ремонт кузовів, автомобільних деталей 
- послуги з поточного обслуговування, миття, полірування, фарбування тощо 
- ремонт вітрових та бічних стекол автомобіля 
- послуги з установлення або заміни автопокришок і камер та їх ремонт 
- послуги з антикорозійного оброблення, буксирування, установлення деталей і належностей, надання технічної допомоги в дорозі
Ця група не включає:
- послуги з регенерації та відновлення гумових покришок та шин (див. у 25) 
50.3 
  
Послуги, пов'язані з торгівлею автотоварами
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею автотоварами 
- послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею автотоварами 
- послуги посередників у торгівлі автотоварами 
50.4 
  
Послуги, пов'язані з торгівлею мотоциклами та їх ремонтом
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею мотоциклами та ін. 
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею мотоциклами та ін. 
- послуги посередників у торгівлі мотоциклами та ін.
- послуги з технічного обслуговування мотоциклів та ін., їх ремонт 
50.5 
  
Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею пальним 
51 
  
Послуги, пов'язані з оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі
Цей розділ включає:
- послуги, пов'язані з перепродажем товарів роздрібним торговцям або споживачам 
- послуги оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних маклерів, комісіонерів, кооператорів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників і кооперативів з торгівлі сільськогосподарською продукцією 
- послуги, пов'язані з торгівлею зерном, рудою, сирою нафтою, промисловими хімікатами (аніліном, типографськими фарбами, промисловим газом, металургійною продукцією та ін.), промисловими машинами та устаткованням
Цей розділ не включає:
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею автомобілями і мотоциклами (див. у 50.1 і 50.4) 
- послуги, пов'язані з оптовою торгівлею автотоварами (див. у 50.3) 
- послуги посередників у роздрібній торгівлі (див. у 52) 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм та в довготермінову оренду майна (див. у 71) 
- послуги агентів у торгівлі нерухомістю (див. у 70.3) 
- послуги страхових агентів (див. у 67.2) 
52 
 
Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами та їх ремонтом, послуги посередників
Цей розділ не включає:
- послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями, мотоциклами, а також деталями до них та пальним (див. у 50)
- послуги, пов'язані з торгівлею зерном, рудою, сирою нафтою, промисловими хімікатами, металургійною продукцією, промисловими машинами та устаткованням (див. у 51) 
- послуги ресторанів, барів, їдалень; послуги з постачання готової їжі (див. у 55.3, 55.4, 55.5) 
- послуги, пов'язані з видаванням напрокат населенню речей особистого користування (див. у 71.4) 
Секція H 
  
Послуги готелів і ресторанів 
55 
  
Послуги готелів 
55.1 
  
Послуги готелів
Ця група включає:
- послуги з надання місць для короткотермінового проживання в готелях, включаючи туристичні, в мотелях, у готелях з конференц-залами
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм власного житла для довготермінового проживання (див. у 70.2) 
55.2 
  
Послуги, пов'язані з наданням інших місць для короткотермінового проживання
Ця група включає:
- послуги з надання місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду, на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів, у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, в гірських притулках, спальних вагонах тощо
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм власної нерухомості (див. у 70.2) 
55.3 
  
Послуги ресторанів
Ця група включає:
- послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно із споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту 
55.4 
  
Послуги барів
Ця група включає:
- послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці; в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо 
55.5 
  
Послуги їдалень; послуги з постачання готової їжі
Ця група включає:
- послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі для аероліній, пунктів продажу "їжа на колесах", банкетів і фірмових прийомів, весіль, прийому гостей та інших свят 
Секція I 
  
Транспортні послуги
Секція I не включає:
- капітальний ремонт усіх транспортних засобів (див. у 34, 35) 
- послуги, пов'язані з будівництвом автодоріг, залізниць, портів, аеропортів, їх капітальний ремонт (див. у 45) 
- послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів (див. у 50.2) 
- послуги, пов'язані з рекламою на транспортних засобах (див. у 74.4) 
- послуги, пов'язані зі здаванням під найм транспортних засобів без водія або обслуговуючого персоналу (див. у 71.1 або 71.2) 
60 
  
Послуги наземного транспорту 
60.1 
  
Послуги залізничного транспорту 
  
60.10.1 
Послуги пасажирського залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також перевезень туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з технічним обслуговуванням і поточним ремонтом наземного транспорту (див. у 63.21.1) 
- послуги спальних вагонів під час короткотермінового проживання, вагонів-ресторанів (див. у 55.2) 
- послуги метрополітену (див. у 60.21) 
  
60.10.2 
Послуги вантажного залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій 
- послуги маневрові та буксирування 
60.2 
  
Послуги міського та автодорожнього транспорту 
60.21 
  
Послуги, пов'язані з виконанням пасажирських регулярних перевезень
Цей клас включає: 
- послуги, пов'язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо
Цей клас не включає: 
- послуги, пов'язані з виконанням інших автомобільних пасажирських перевезень (див. у 60.23) 
60.22 
  
Послуги, пов'язані з виконанням пасажирських транспортних перевезень 
60.23 
  
Послуги, пов'язані з виконанням інших автомобільних пасажирських перевезень
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень пасажирів іншими видами наземного пасажирського транспорту, не підпорядкованого розкладу 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і довготермінову оренду легкових автомобілів з водієм
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень пасажирів під час проведення екскурсій 
- послуги, пов'язані з виконанням інших видів автомобільних пасажирських перевезень 
60.24 
  
Послуги, пов'язані з виконанням вантажних автомобільних перевезень
Цей клас включає:
- послуги із здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм 
60.3 
  
Послуги з транспортування трубопроводами
Ця підгрупа включає:
- послуги насосних станцій
Ця підгрупа не включає:
- послуги з розподілення газу та води чи пару (див. у 40, 41) 
  
60.30.1 
Послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів 
  
60.30.2 
Послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу 
  
60.30.9 
Послуги інших видів трубопровідного транспорту 
61 
  
Послуги водного транспорту
Цей розділ не включає:
- послуги ресторанів, кафе, барів на борту суден, за винятком послуг, віднесених до транспортних (див. у 55.3, 55.4, 55.5) 
- послуги з транспортного оброблення вантажів, збереження вантажів 
- послуги, пов'язані з портовими операціями та іншою допоміжною діяльністю, такою як: встановлення суден у док, лоцманські послуги, навантаження і розвантаження суден, рятувальні роботи (див. у 63.1, 63.22) 
61.10 
  
Послуги морського транспорту закордонного і каботажного плавання 
  
61.10.1 
Послуги морського пасажирського транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень пасажирів морським транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованого і не підпорядкованого розкладу, включаючи послуги екскурсійних та туристичних суден, водних таксі, інших плавзасобів 
- послуги, пов'язані з здаванням під найм засобів морського транспорту з екіпажем 
  
61.10.2 
Послуги морського вантажного транспорту 
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень різноманітних вантажів морським транспортом усіх видів сполучення, включаючи послуги буксирів 
- послуги із здавання під найм морських плавзасобів з екіпажами 
61.20 
  
Послуги річкового транспорту 
  
61.20.1 
Послуги річкового пасажирського транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень пасажирів річковим транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованим та не підпорядкованим розкладу 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм засобів річкового транспорту з екіпажем 
  
61.20.2 
Послуги вантажного внутрішнього флоту 
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень вантажів річковим транспортом, включаючи послуги буксирів 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм річкових плавзасобів з екіпажами 
62 
  
Послуги авіаційного транспорту 
62.1 
  
Послуги, пов'язані з виконанням регулярних авіаційних перевезень 
  
62.10.1 
Послуги авіаційного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу 
  
62.10.2 
Послуги вантажного авіаційного транспорту, підпорядкованого розкладу
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з виконанням регулярних чартерних перевезень (див. у 62.20.2) 
62.2 
  
Послуги, пов'язані з виконанням нерегулярних авіаційних перевезень 
  
62.20.1 
Послуги авіаційного пасажирського нерегулярного транспорту 
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень пасажирів авіаційним транспортом усіх видів сполучення, не підпорядкованим розкладу 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з пілотом 
  
62.20.2 
Послуги авіаційного вантажного нерегулярного транспорту 
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень вантажів авіаційним транспортом усіх видів сполучення, не підпорядкованим розкладу, включаючи регулярні чартерні перевезення 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм авіаційних транспортних засобів з екіпажами
Цей підклас не включає:
- послуги з обробки сільськогосподарських і лісових угідь (див. у 01.41 і 02) 
- капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден та ін. (див. у 35.30.1) 
- послуги з аерофотозйомки (див. у 74.8) 
62.3 
  
Послуги космічного транспорту
Ця група включає:
- послуги, пов'язані із запуском космічних кораблів, супутників 
- послуги, пов'язані з утриманням і обслуговуванням космодромів 
63 
  
Допоміжні транспортні послуги 
63.1 
  
Послуги з транспортного оброблення вантажів та складування 
Ця група включає:
- послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту 
- послуги перевантажувальних терміналів 
- послуги із збереження вантажів для всіх видів транспорту у зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах
Ця група не включає:
- послуги вантажних терміналів (див. у 63.21.1, 63.22, 63.23) 
- послуги стоянок для автомобілів (див. у 63.21.2) 
63.2 
  
Послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування транспортної інфраструктури 
63.21 
  
Послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування наземної транспортної інфраструктури 
  
63.21.1 
Послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані із забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом 
- послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень 
- послуги з обслуговування та поточний ремонт вагонів, локомотивів, контейнерів, утримання та ремонт колій тощо
Цей підклас не включає:
- капітальний ремонт локомотивів, вагонів та контейнерів (див. у 35.20.1)
- послуги з реконструкції залізничних колій та їх капітальний ремонт (див. у 45.23) 
- послуги з обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів (каналів, станцій, устатковання, апаратури, повітряних і кабельних мереж зв'язку та ін.) (див. у 64.2) 
- послуги, пов'язані з рекламою (див. у 74.4) 
 
63.21.2 
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування автомобільного транспорту
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов'язані з технічною допомогою, утриманням і поточним ремонтом автодоріг, мостів, переїздів тощо
Цей підклас не включає:
- послуги перевантажувальних терміналів (див. у 63.1) 
- послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів (див. у 50.2) 
- капітальний ремонт автомобілів (див. у 34.10.1) 
- послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів, інші послуги під час перевезень (див. у 63.4) 
  
63.21.9 
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування інших видів наземного транспорту
Цей підклас включає: 
- послуги, пов'язані з забезпеченням перевезень пасажирів і вантажів іншими видами наземного транспорту, утримання та поточний ремонт транспортних мереж тощо 
63.22 
  
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування водної транспортної інфраструктури 
  
63.22.1 
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування морської транспортної інфраструктури
Цей підклас включає:
- послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, технічне обслуговування, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів 
- послуги вантажних терміналів 
- послуги з обслуговування суден та їх поточний ремонт
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом та реконструкцією гідротехнічних споруд, дамб, плотин, шлюзів, їх капітальний ремонт (див. у 45.24) 
- послуги з обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів (каналів, станцій, устатковання, апаратури, повітряних і кабельних мереж зв'язку та ін.) (див. у 64.2) 
- послуги з реконструкції морських суден та їх капітальний ремонт (див. у 35.1) 
- послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів, інші послуги під час перевезень (див. у 63.41, 63.42.4, 63.43, 63.44) 
- послуги, пов'язані з рекламою (див. у 74.4) 
 
63.22.2 
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування річкової транспортної інфраструктури 
Цей підклас включає:
- послуги річкових портів 
- послуги з вантажно-розвантажувальних робіт, лоцманські послуги 
- послуги з аварійно-рятувальних робіт 
- послуги з технічного обслуговування 
- послуги з екіпірування суден 
- послуги, пов'язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів 
- послуги вантажних терміналів 
- послуги з обслуговування суден та їх поточний ремонт 
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом, реконструкцією гідротехнічних дамб, каналів, гребель, шлюзів, їх капітальний ремонт (див. у 45.24) 
- послуги з обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів (каналів, станцій, устатковання, апаратури, повітряних і кабельних мереж зв'язку та ін.) (див. у 64.2) 
- послуги з реконструкції річкових суден, їх капітальний ремонт (див. у 35.10.1) 
- послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів, інші послуги під час перевезень (див. у 63.42.5, 63.43, 63.44) 
- послуги, пов'язані з рекламою (див. у 74.4) 
63.23 
  
Послуги, пов'язані з забезпеченням функціонування авіаційної транспортної інфраструктури
Цей клас включає:
- послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом 
- послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах 
- послуги з поточного ремонту й обслуговування суден
Цей клас не включає:
- капітальний ремонт повітряних суден (див. у 35.10.1) 
- послуги, пов'язані з будівництвом та реконструкцією злітно-посадних смуг на аеродромах (див. у 45.23) 
- послуги, пов'язані з рекламою (див. у 74.4) 
- послуги льотних шкіл, крім тих, що забезпечують отримання професійних сертифікатів (див. у 80.4) 
63.3 
  
Послуги бюро подорожей і туристичних агентств
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами, роботою екскурсоводів та гідів 
63.4 
  
Послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів, інші послуги під час перевезень 
Ця група не включає:
- послуги кур'єрської служби (див. у 64.12) 
- послуги, пов'язані з організацією страхування вантажів (див. у 67.2) 
63.41 
  
Послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту 
63.42 
  
Транспортно-експедиційні послуги 
  
63.42.1 
Транспортно-експедиційні послуги під час перевезень автомобільним транспортом 
  
63.42.2 
Транспортно-експедиційні послуги під час перевезень авіаційним транспортом  
  
63.42.3 
Транспортно-експедиційні послуги під час перевезень залізничним транспортом 
  
63.42.4 
Транспортно-експедиційні послуги під час перевезень морським транспортом 
  
63.42.5 
Транспортно-експедиційні послуги під час перевезень річковим транспортом 
63.43 
  
Послуги з оформлення документів відповідно до вимог митних органів 
63.44 
  
Інші послуги під час перевезення вантажів
Цей клас включає:
- послуги з пакування, пов'язані з перевезеннями 
64 
  
Послуги пошти і зв'язку 
64.1 
  
Послуги поштової та кур'єрської служб 
64.11 
  
Послуги національної пошти
Цей клас включає:
- послуги з приймання, оброблення та доставлення поштових відправлень, грошових переказів
Цей клас не включає:
- фінансові послуги, надавані разом з поштовою діяльністю (див. у 65.12) 
64.12 
  
Послуги служб, що не відносяться до національної пошти
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з виконанням перевезень та доставленням поштових відправлень спеціальними (кур'єрськими) службами одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту 
64.2 
  
Послуги зв'язку
Ця група включає:
- послуги з передавання, відправлення або приймання знаків, сигналів, тексту, зображення, звуку, повідомлень по радіо, дротяними, оптичними та іншими електромагнітними системами 
- послуги з передавання і приймання телеграм, телефонних розмов, радіо- і телепередач, забезпечення радіо- і супутникового зв'язку 
- послуги з обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів (каналів, станцій, устатковання, апаратури, повітряних і кабельних мереж зв'язку та ін.) 
- послуги, пов'язані із здійсненням технічного радіоконтролю та інших робіт
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з наданням відповідей по телефону (див. у 74.8) 
- послуги, пов'язані з створенням радіо- і телевізійних програм, навіть якщо вони пов'язані з передачею (трансляцією) радіо- і телевізійних програм (див. 92.2) 
  
64.20.1 
Послуги мережі загального користування 
  
64.20.2 
Послуги операторів-ліцензіатів 
Секція J 
  
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю 
65 
  
Послуги з фінансового посередництва
Цей розділ включає:
- послуги, пов'язані з отриманням і розподілом фінансових коштів, крім фінансування обов'язкового соціального страхування, страхових кас або пенсійних фондів 
65.1 
  
Послуги з грошового посередництва
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з отриманням коштів у формі депозитів, що перераховуються 
65.11 
  
Послуги центральних банків 
65.12 
  
Послуги з інших видів грошового посередництва
Цей клас включає:
- послуги з грошового посередництва, що здійснюються фінансовими органами, які не є центральними банками 
- послуги, пов'язані з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, що передбачені для страхування та пенсійного забезпечення 
- послуги, пов'язані з відправленням та виплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем в ощадних банках 
65.2 
  
Послуги з інших видів фінансового посередництва
Ця група включає:
- послуги з фінансового посередництва, крім того, що здійснюють фінансові органи 
65.21 
  
Фінансовий лізинг
Цей клас включає:
- послуги щодо лізингу, якщо договір охоплює передбачуваний термін використання майна, і якщо орендар користується всіма видами прибутку від його використання та приймає на себе весь ризик, пов'язаний з його володінням (передавання майна може бути передбачене або ж не передбачене)
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм автомобілів та інших транспортних засобів і устатковання (див. у 71.1, 71.2, 71.3) 
65.22 
  
Послуги з надання кредитів 
65.23 
 
Послуги з інших видів фінансового посередництва, не включених до інших угруповань
Цей клас включає:
- послуги з інших видів фінансового посередництва, пов'язані, перш за все, з розміщенням фінансових коштів, крім надання позик (капіталовкладення в цінні папери, акції, облігації, векселі, цінні папери, інвестовані на довірчій основі тощо; операції з цінними паперами, що виконуються дилерами від власного імені, капіталовкладення у власність та цінні папери, які здійснюються, перш за все, за дорученням інших фінансових посередників, укладення опціонних угод тощо) 
- послуги фінансових холдингових компаній
Цей клас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21) 
- послуги, пов'язані з управлінням портфелями цінних паперів, що належать третім особам (див. у 67.13) 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм (в оренду) нерухомості (див. у 70.2) 
- послуги, пов'язані з довготерміновою орендою (див. у 71.1, 71.2, 71.3) 
- послуги нефінансових холдингових компаній (див. у 74.15) 
66 
  
Послуги із страхування
Цей розділ включає:
- послуги з покриття довготермінових та короткотермінових ризиків з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання 
66.01 
  
Послуги із страхування життя та накопичення
Цей клас включає:
- послуги з необов'язкового соціального страхування, перестрахування життя з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання 
66.02 
  
Послуги пенсійних фондів
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані з державним управлінням реалізацією програм, які не передбачають використання внесків і фінансуються, головним чином, за рахунок державних коштів (див. у 75.1) 
- послуги, пов'язані з керівництвом у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.3) 
66.03 
  
Послуги з інших видів страхування
Цей клас включає:
- послуги із страхування і перестрахування, які не відносяться до страхування життя (від нещасного випадку, від захворювання, страхування майна, страхування автомобілів, морське, авіаційне, транспортне страхування, страхування на випадок фінансових збитків та страхування громадської відповідальності) 
67 
  
Послуги, пов'язані з допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування 
67.1 
  
Послуги, пов'язані з допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування 
67.11 
  
Послуги з управління фінансовими ринками
Цей клас включає:
- послуги, що відносяться до фінансового посередництва або близько з ним пов'язані, але не є за своїм виглядом фінансовим посередництвом 
- послуги, пов'язані з діяльністю фондових, товарних бірж 
67.12 
  
Послуги з управління портфелями цінних паперів
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані із здійсненням операцій на фінансових ринках за дорученням третіх осіб і пов'язаною з цим діяльністю (брокерські операції з цінними паперами, випуск та реєстрація цінних паперів, контроль та регулювання портфеля активів, інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами)
Цей клас не включає:
- послуги на фінансових ринках від власного імені (див. у 65.23) 
67.13 
  
Послуги, пов'язані з іншими видами допоміжної діяльності у сфері фінансів
Цей клас включає:
- послуги посередників у кредитуванні, послуги з надання фінансових консультацій 
- послуги з пакування кредитних білетів та розмінної монети та ін. 
- послуги з управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам 
67.2 
  
Послуги, пов'язані з допоміжною діяльністю у сфері страхування
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з діяльністю, що відноситься або близько пов'язана з функціонуванням страхових кас і пенсійних фондів, за винятком фінансового посередництва, послуги страхових агентів, фахівців з оцінки страхового ризику та збитків, послуги, пов'язані з організацією страхування вантажів 
Секція K 
  
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам 
70 
  
Послуги, пов'язані з організацією операцій з нерухомістю 
70.1 
  
Послуги, пов'язані з організацією операцій з власною нерухомістю
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з підготовкою до продажу або здавання під найм нерухомості 
- послуги, пов'язані з купівлею і продажем власної нерухомості виробничо-технічного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок (згідно з чинним законодавством)
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з проектними, підготовчими та будівельними роботами, які виконуються будівельними організаціями (див. у 45.2) 
70.2 
  
Послуги, пов'язані із здаванням під найм власної нерухомості
Ця група включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм (в оренду) власної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок 
Ця група не включає:
- послуги готелів та інших місць для короткотермінового проживання (див. у 55.1, 55.2) 
70.3 
  
Послуги, пов'язані з операціями з нерухомістю за дорученням третіх осіб
Ця група включає:
- послуги агентств нерухомості (посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання під найм і оцінювання нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення, земельних ділянок згідно з чинним законодавством) 
- послуги з управління нерухомістю, послуги агентств зі збору орендної плати 
- послуги агентів у торгівлі нерухомістю 
71 
  
Послуги, пов'язані із здаванням під найм без обслуговуючого персоналу 
71.1 
  
Послуги, пов'язані із здаванням під найм автомобілів
Ця група включає:
- послуги, пов'язані із здаванням в довготермінову оренду і прокатом легкових і вантажних (вантажопідйомністю не більше 3,5 т) автомобілів без водія
Ця група не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21) 
71.2 
 
Послуги, пов'язані із здаванням під найм інших транспортних засобів
Ця група включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду сухопутних транспортних засобів (крім автомобілів) без водія: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тракторів, тягачів, причепів і напівпричепів, мотоциклів, житлових автопричепів, автомобілів з житловими автопричепами, контейнерів 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду засобів морського і річкового транспорту, такого як кораблі, торговельні судна без екіпажу 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду і прокатом устатковання для повітряного транспорту без пілота
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду легкових та вантажних автомобілів з водієм (див. у 60.23, 60.24)
- послуги, пов'язані із здаванням під найм засобів морського і річкового транспорту з екіпажем (див. у 61.10.1 і 61.20.1) 
- послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з пілотом (див. у 62.20.1) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21) 
71.3 
  
Послуги, пов'язані із здаванням під найм інших машин та устатковання
Ця група включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм сільськогосподарських машин і обладнання без оператора, будівельних машин і обладнання без обслуговуючого персоналу, будівельних риштувань та помостів, офісного устатковання та комп'ютерної техніки (копіювально-множильні машини, друкарські машинки, машини для оброблення текстів, бухгалтерські машини й обладнання, комп'ютери), інших машин і обладнання (двигуни, турбіни, верстати, обладнання для гірничої промисловості і нафтодобування, професійне устатковання для радіомовлення, телебачення та зв'язку, контрольно-вимірювальна техніка тощо)
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з наданням сільськогосподарської техніки разом з обслуговуючим персоналом (див. у 01.41)
- фінансовий лізинг (див. у 65.21) 
71.4 
  
Послуги з прокату речей особистого користування та побутових товарів
Ця група включає:
- послуги з прокату відеострічок, спортивного інвентарю та ін. 
- послуги, пов'язані з орендою (прокатом) різноманітних видів майна, не віднесених до інших угруповань
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані із здаванням під найм легкових автомобілів, автофургонів, мотоциклів, причепів, житлових автопричепів (див. у 71.1 і 71.2) 
72 
  
Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері інформатизації 
72.1 
  
Консультаційні послуги з питань інформатизації
Ця група включає:
- консультаційні послуги щодо типу і конфігурації комп'ютерних технічних засобів, а також пов'язаного з ними програмного забезпечення 
72.2 
 
Послуги, пов'язані із створенням програмного забезпечення
Ця група включає:
- послуги з аналізу, проектування і програмування готових систем (аналіз потреб та проблем користувачів, пошук оптимальних рішень)
- послуги з розроблення, виробництва, постачання та документування індивідуального програмного забезпечення, що відповідає вимогам конкретних користувачів, готового програмного забезпечення загального використання 
- послуги з коригування програм за бажанням користувачів
Ця група не включає:
- консультаційні послуги з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення (див. у 72.1) 
- послуги, пов'язані з тиражуванням стандартного програмного забезпечення (див. у 22) 
72.3 
  
Послуги з оброблення даних
Ця група включає:
- послуги з оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта або власного програмного забезпечення розробника 
- послуги з керування та пошуку, пов'язані з постійною експлуатацією комп'ютерної техніки, що належить третій стороні 
72.4 
  
Послуги, пов'язані з роботою з базами даних
Ця група включає:
- послуги з створення баз даних та їх зберігання 
72.5 
  
Послуги з технічного обслуговування офісної і комп'ютерної техніки та їх ремонт 
73 
  
Послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками 
73.1 
  
Послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками в галузі природничих і технічних наук 
73.2 
  
Послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками в галузі суспільних та гуманітарних наук
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з дослідженням ринку та вивченням суспільної думки (див. у 74.13) 
74 
  
Послуги, надавані переважно юридичним особам 
74.1 
  
Послуги у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління 
74.11 
  
Послуги у сфері права
Цей клас включає:
- послуги адвокатських об'єднань та індивідуальні адвокатські послуги, послуги державних і приватних нотаріусів
Цей клас не включає:
- послуги, пов'язані з арбітражем і рішенням конфліктів між адміністрацією підприємства та найманими робітниками (див. у 74.14) 
- послуги, пов'язані з діяльністю судових органів (див. у 75.2) 
74.12 
  
Послуги у сфері бухгалтерського обліку
Цей клас включає:
- послуги з реєстрації комерційних операцій для підприємств, установ тощо 
- послуги з підготовки фінансових звітів, їх аналізу і підтвердження їх достовірності 
- послуги з складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб 
- консультаційні послуги і представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями
Цей клас не включає:
- послуги з оброблення даних (див. у 72.3) 
- консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління (див. у 74.14) 
74.13 
  
Послуги, пов'язані з дослідженням ринку та вивченням суспільної думки
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з вивченням потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей 
- послуги, пов'язані з вивченням суспільної думки щодо політичних, економічних і суспільних питань, статистичний аналіз результатів 
74.14 
  
Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з наданням консультацій і практичної допомоги підприємствам і установам у таких сферах діяльності: зв'язок з суспільством, розроблення концепцій бухгалтерського обліку, програм обліку видатків, процедур контролю за виконанням кошторису 
- послуги, пов'язані з наданням консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам в плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для управління тощо 
- послуги, пов'язані з наданням консультацій з питань управління: агрономам, сільськогосподарським економістам, фермерам тощо 
- послуги, пов'язані з арбітражем та рішенням конфліктів між адміністрацією підприємства і найманими робітниками 
74.15 
  
Послуги, пов'язані з керівництвом підприємствами
Цей клас включає:
- послуги, пов'язані з діяльністю нефінансових холдингових компаній 
74.2 
 
Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері архітектури та будівництва
Ця група включає:
- послуги у сфері архітектури (складання креслень, нагляд за будівництвом, планування міст та їх озеленення) 
- послуги з проектування машин і промислових підприємств
- інженерні і технічні послуги (проектування гідроінженерних споруд, транспортних об'єктів, розроблення проектів, які належать до електротехнічного й електронного оснащення, гірничої справи, хімічної технології, машинобудування, механіки, системотехніки, безпеки праці) 
- послуги, пов'язані з створенням проектів із застосуванням засобів кондиціонування повітря, холодильної та санітарно-очищувальної техніки, засобів боротьби з забрудненням навколишнього середовища, акустичної техніки 
- послуги у сфері геології та геологорозвідування (поверхневі заміри і спостереження з метою збору інформації про структуру підгрунтового шару і місцезнаходження родовищ нафти, природного газу і руд, а також підземних вод) 
- послуги, пов'язані із знімальними геодезичними та гідрографічними роботами (розвідування, дослідження й аналіз землі) 
- послуги, пов'язані з веденням державного земельного кадастру, гідрографічними знімальними дослідними роботами, підземними знімальними роботами, розмежовуванням кордонів під час визначення ділянок або адміністративно-територіальних одиниць 
- послуги у сфері картографії та збирання географічних даних, включаючи використання аерофотозйомки 
- послуги у сфері гідрометеорології (послуги гідрометцентрів, гідрометеорологічних станцій, гідрометеорологічних бюро, радіометцентрів, авіаметеорологічних станцій, станцій ракетного зондування атмосфери, загонів з протиградової охорони та інших регіональних організацій гідрометеослужби, що забезпечують споживачів гідрометеорологічними прогнозами погоди, а також прогнозами й інформацією про рівень забруднення навколишнього середовища, включаючи його радіологічний стан)
Ця група не включає:
- послуги з розвідувального буріння та свердління (див. у 45.12) 
- послуги, пов'язані з дослідженнями, розробками в галузях технічних та прикладних наук (див. у 73.1) 
- послуги, пов'язані з оформленням інтер'єру (див. у 74.8) 
74.3 
  
Послуги з технічного контролю та аналізу
Ця група включає:
- послуги з розроблення нормативів і стандартів, сертифікації різних виробів, приладів, матеріалів тощо 
- послуги з вимірювання чистоти води і повітря, радіологічних вимірювань, аналізу потенційних джерел забруднення навколишнього середовища 
- послуги, пов'язані з випробуванням міцності і зносостійкості виробів 
- послуги, пов'язані з контролем розрахунків елементів конструкцій 
- послуги з сертифікації автотранспортних засобів, суден, повітряних апаратів 
- послуги, пов'язані з перевіркою й аналізом якості харчових продуктів, товарів народного споживання 
- послуги, пов'язані з технічним контролем автотранспортних засобів 
74.4 
 
Послуги, пов'язані з рекламою
Ця група включає:
- послуги з планування і проведення рекламних кампаній, створення та розміщення вуличної реклами й оформлення вітрин, оформлення реклами на транспорті, проектування виставочних залів і виставочних стендів, розміщення реклами в засобах масової інформації, розповсюдження рекламних матеріалів, здавання під найм місця для реклами
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з дослідженням ринку (див. у 74.13) - послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством (див. у 74.14) 
- послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою (див. у 74.8) 
- послуги, пов'язані з створенням рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно (див. у 92.1, 92.2) 
- послуги, пов'язані з друкуванням рекламних матеріалів засобами поліграфії (див. у 22) 
74.5 
  
Послуги з підбору та забезпечення персоналом
Ця група включає:
- послуги з пошуку, підбирання, професійної орієнтації та направлення на роботу персоналу за бажанням роботодавця чи того, хто шукає роботу 
- послуги, пов'язані з складанням штатних розкладів, відбиранням та перевіркою кандидатів 
- послуги агентств з наймання тимчасової робочої сили, пошуку та рекомендацій на роботу кваліфікованих робітників
Ця група не включає:
- послуги імпресаріо та інших подібних агентів (див. у 74.8) 
- послуги, пов'язані з підбором складу акторів у театри, на телебачення та в кіно (див. у 92.7) 
74.6 
  
Послуги, пов'язані з слідчою діяльністю та забезпеченням безпеки
Ця група включає:
- послуги слідчих, приватних детективів 
- послуги з нагляду, охорони та інших видів захисту (перевезення грошей та цінностей, послуги охоронців, послуги сторожів щодо охорони будинків, інших споруд)
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з установленням усіх видів систем сигналізації (див. у 45.31) 
- послуги, пов'язані з діяльністю фахівців щодо оцінки страхового ризику та збитків (див. у 67.2) 
74.7 
  
Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень
Ця група включає:
- послуги з прибирання внутрішніх приміщень будівель усіх типів, миття вікон, очищення димоходів, вентиляційних шахт тощо 
- послуги, пов'язані з дезінфекцією будівель, споруд, транспорту
Ця група не включає:
- послуги домашньої прислуги (див. у 95) 
- послуги, пов'язані з захистом рослин від хвороб та шкідників (див. у 01.41) 
74.8 
  
Послуги, надавані переважно юридичним особам
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з виконанням всіх видів фоторобіт за замовленням населення, для господарських потреб, підприємств і організацій різних форм власності, а також для реклами, аерофотозйомки 
- послуги, пов'язані з виконанням пакувальних робіт 
- послуги секретарські та з перекладу 
- інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших угруповань (послуги у сфері дизайну приміщень, послуги, пов'язані з організацією ярмарків, виставок, аукціонів, конгресів, одержанням оплати за рахунками та ін.) 
- послуги імпресаріо та інших подібних агентів
Ця група не включає:
- послуги з надання кредитів (див. у 65.22) 
- послуги, пов'язані з рекламою (див. у 74.4) 
- послуги з проектування машин та промислових підприємств (див. у 74.2) 
Секція L 
  
Послуги, пов'язані з державним управлінням 
75 
  
Послуги, пов'язані з державним управлінням 
75.1 
  
Послуги, пов'язані з державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній сфері
Ця група включає:
- послуги з управління на державному рівні 
- послуги з управління та нагляду у сфері оподаткування 
- послуги статистичних і соціологічних органів, пов'язані з організацією збору, оброблення, контролю й аналізу статистичної інформації 
- послуги, пов'язані з державним керівництвом реалізацією програм, спрямованих на зростання добробуту населення 
- послуги, пов'язані з курируванням діяльності у сфері економіки (включаючи послуги, пов'язані з патентною, ліцензійною та сертифікаційною діяльністю)
Ця група не включає:
- послуги у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.3) 
- послуги, пов'язані з охороною здоров'я людей (див. у 85.1) 
- послуги у сфері освіти (див. у 80) 
- послуги бібліотек, державних архівів, музеїв та ін. (див. у 92.5) 
- послуги у сфері спорту й організації відпочинку (див. у 92.6 і 92.7) 
75.2 
 
Послуги, пов'язані з діяльністю, віднесеною до компетенції держави
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з закордонними справами (надання грошової, господарської, військової, міжнародної допомоги іноземним країнам) 
- послуги, пов'язані з діяльністю Міністерства закордонних справ, дипломатичних і консульських представництв
- послуги з регулювання зовнішньої торгівлі тощо 
- послуги, пов'язані з обороною 
- послуги у сфері правосуддя та юридичні послуги (діяльність судів, органів прокуратури з нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства) 
- послуги з охорони і забезпечення громадського порядку й безпеки
Ця група не включає:
- консультаційні послуги і представництво у цивільних, кримінальних та інших справах (див. у 74.11) 
- послуги з розслідування та дізнання (див. у 74.6) 
75.3 
  
Послуги, пов'язані з обов'язковим соціальним страхуванням
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з керівництвом у сфері обов'язкового соціального страхування: від хвороби, нещасного випадку на виробництві та від безробіття 
- послуги, пов'язані з пенсійним забезпеченням після закінчення трудової діяльності
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з необов'язковим соціальним страхуванням (див. у 66.01, 66.03) 
- послуги, пов'язані з соціальною допомогою (див. у 85.3) 
Секція M 
  
Послуги у сфері освіти 
80 
  
Послуги у сфері освіти 
80.1 
  
Послуги у сфері початкової загальної освіти
Ця група включає:
- послуги у сфері дошкільної освіти і початкової шкільної освіти 
80.2 
  
Послуги у сфері середньої, загальної та професійно-технічної освіти 
80.3 
  
Послуги у сфері вищої освіти 
80.4 
  
Послуги, пов'язані з навчанням дорослих, та інші послуги у сфері освіти
Ця група включає:
- послуги закладів, що займаються підготовкою водіїв, непрофесійних пілотів повітряних засобів тощо 
- послуги навчальних закладів для дорослих
Ця група не включає: 
- послуги у сфері вищої освіти (див. у 80.3) 
- послуги у сфері спорту (див. у 92.6) 
- послуги, пов'язані з діяльністю шкіл танців (див. у 92.3) 
Секція N 
  
Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою 
85 
  
Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою 
85.1 
  
Послуги, пов'язані з діяльністю щодо охорони здоров'я людини
Ця група включає:
- послуги лікувальних закладів (у тому числі в'язничних лікарень) 
- послуги з медичної та стоматологічної практики 
- послуги швидкої і невідкладної медичної допомоги 
- послуги судово-медичної експертизи й патологоанатомічної діяльності 
- інші послуги медичного персоналу та лікарських установ 
- послуги санаторно-курортних організацій
Ця група не включає:
- послуги з перевірки й аналізу продуктів харчування (див. у 74.3) 
85.2 
  
Ветеринарні послуги 
85.3 
  
Послуги, пов'язані з соціальною допомогою
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з обов'язковим соціальним страхуванням (див. у 75.3) 
Секція O 
  
Колективні, громадські та особисті послуги 
90 
  
Послуги з асенізації, прибирання вулиць та оброблення відходів
Цей розділ включає:
- послуги зі збору і знищення відходів у будинках, на вулицях тощо, послуги з оброблення токсичних відходів, їх захоронення, очищення забрудненого грунту, технічного догляду за каналізаційними системами та системами стоків, інші послуги
Цей розділ не включає:
- послуги, пов'язані з будівництвом та ремонтом каналізаційних систем (див. у 45.21) 
- послуги з захисту рослин від хвороб та шкідників (див. у 01.41) 
- послуги, пов'язані з діяльністю з очищення та прибирання приміщень (див. у 74.7) 
91 
  
Послуги, пов'язані з громадською діяльністю
Цей розділ включає:
- послуги організацій промисловців та підприємців 
- послуги, надавані професійними організаціями, спілками, іншими громадськими організаціями
Цей розділ не включає:
- послуги у сфері освіти (див. у 80) 
- послуги, пов'язані з діяльністю щодо охорони здоров'я людини (див. у 85.1) 
- послуги, пов'язані з соціальною допомогою (див. у 85.3) 
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Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 
92.1 
  
Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері кінематографії та відеопродукції
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та демонстрацією кіно- та відеофільмів 
- послуги, пов'язані з створенням рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення 
- послуги, пов'язані з обробленням плівок, пов'язаних з кіно і телебаченням тощо
Ця група не включає:
- послуги з тиражування фільмів та відеофільмів з оригіналів (див. у 22) 
- послуги, пов'язані з обробленням плівок, не призначених для кінопрокату (див. у 74.8) 
- послуги у сфері радіомовлення і телебачення (див. у 92.2) 
- самостійні послуги акторів, режисерів та інших творчих фахівців (див. у 92.3) 
92.2 
  
Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері радіомовлення і телебачення
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з передачею (трансляцією) радіо- і телевізійних програм, створенням радіо- і телевізійних програм
Ця група не включає:
- послуги, пов'язані з передачею радіо- і телевізійних передач системою релейного чи супутникового зв'язку (див. у 64.2) 
- послуги, пов'язані із зніманням кіно- та відеофільмів у кіностудіях (див. 92.1) 
- послуги агентств друку (див. у 92.4) 
92.3 
  
Послуги, пов'язані з іншою розважальною діяльністю
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з створенням та виконанням вистав, постановок 
- послуги артистичних груп, труп, оркестрів тощо 
- послуги незалежних артистів, акторів, режисерів, музикантів тощо 
- послуги з реставрації творів мистецтва, живопису 
- послуги з експлуатації залів для глядачів 
- послуги агентств з розповсюдження квитків 
- послуги студій звукозапису 
- послуги атракціонів, парків культури та відпочинку, послуги шкіл танців та ін. 
92.4 
  
Послуги агентств друку
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з наданням засобам масової інформації новин, фотографій та інших матеріалів 
- послуги журналістів та фоторепортерів 
92.5 
 
Послуги, пов'язані з іншою діяльністю у сфері культури
Ця група включає: 
- послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші культурно-просвітницькі послуги 
- послуги, пов'язані із зберіганням та реставрацією історичних місць і пам'яток культури
Ця група не включає: 
- послуги з прокату відеострічок (див. у 71.4) 
92.6 
  
Послуги у сфері спорту
Ця група включає:
- послуги, пов'язані з експлуатацією спортивних споруд 
- послуги з організації та проведення спортивних занять, змагань 
- послуги навчально-тренувальних центрів, баз та ін. 
- послуги, пов'язані з заняттям мисливством як спортом та ін.
Ця група не включає:
- послуги з прокату спортивного інвентарю та обладнання (див. у 71.4) 
92.7 
  
Послуги у сфері відпочинку та розваг
Ця група включає:
- послуги пляжів та ін. 
- послуги з дресирування домашніх тварин 
93 
  
Індивідуальні послуги
Цей розділ включає:
- послуги з прання, прасування, чищення, фарбування виробів 
- послуги перукарень та салонів краси 
- ритуальні послуги 
- послуги, пов'язані із забезпеченням догляду за тілом та ін. 
Секція P 
  
Послуги домашньої прислуги 
95 
  
Послуги домашньої прислуги 
Секція Q 
  
Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю 
99 
  
Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю
Цей розділ включає:
- послуги, пов'язані з діяльністю різних міжнародних організацій
Цей розділ не включає:
- послуги, пов'язані з діяльністю дипломатичних і консульських представництв у закордонних країнах або при штаб-квартирах міжнародних організацій (див. у 75.2) 
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