
«Види економічної діяльності ДК 009:2010, які відносяться до 

основних напрямів діяльності позичальника, що не можуть 

претендувати на ФКП 

Сек

ція 
Назва 

Розділ / 

Група / 

Клас 

Назва 

B 
Добувна промисловість 

і розроблення кар'єрів 
  Всі розділи, групи та класи 

C 
Переробна 

промисловість 

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

11.01 
Дистиляція, ректифікація та 

змішування алкогольних напоїв 

11.02 Виробництво виноградних вин 

11.03 
Виробництво сидру та інших 

плодово-ягідних вин 

11.04 
Виробництво інших недистильованих 

напоїв із збуджуючих продуктів 

11.05 Виробництво пива 

11.06 Виробництво солоду 

12.0 Виробництво тютюнових виробів 

19.0 
Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 

20.11 Виробництво промислових газів 

20.51 Виробництво вибухових речовин 

24.1 
Виробництво чавуну, сталі та 

феросплавів 

24.2 
Виробництво труб, порожнистих 

профілів і фітингів зі сталі 

24.4 
Виробництво дорогоцінних та інших 

кольорових металів 

25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 

30.40 
Виробництво військових 

транспортних засобів 

D 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

  Всі розділи, групи та класи 



 

G 

  

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

  

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

46.1 
Оптова торгівля за винагороду чи на 

основі контракту 

46.21 

Оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин (в частині 

торгівлі тютюном) 

46.35 
Оптова торгівля напоями (в частині 

торгівлі алкоголем) 

46.35 
Оптова торгівля тютюновими 

виробами 

46.39 

Неспеціалізована оптова торгівля 

продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами (в частині 

тютюнових виробів, алкоголю) 

47.11 

Роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами (в 

частині тютюнових виробів, 

алкоголю) 

47.25 

Роздрібна торгівля напоями в 

спеціалізованих магазинах (в частині 

алкоголю) 

47.26 

Роздрібна торгівля тютюновими 

виробами в спеціалізованих 

магазинах 

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на 

ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами (в 

частині тютюнових виробів, 

алкоголю) 

47.9 Роздрібна торгівля поза магазином 

H 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність 

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

49.1 
Пасажирський залізничний транспорт 

міжміського сполучення 

49.2 Вантажний залізничний транспорт 



 

49.5 Трубопровідний транспорт 

50.1 Пасажирський морський транспорт 

50.2 Вантажний морський транспорт 

51.22 Космічний транспорт 

53.1 Діяльність національної пошти 

K 
Фінансова та страхова 

діяльність 
  Всі розділи, групи та класи 

L 
Операції з нерухомим 

майном 
  Всі розділи, групи та класи 

N 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

77.4 

Лізинг інтелектуальної власності та 

подібних продуктів, крім творів, 

захищених авторськими правами 

78.0 Діяльність із працевлаштування 

82.0 

Адміністративна та допоміжні офісна 

діяльність, інші допоміжні 

комерційні послуги 

O 

Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 

  Всі розділи, групи та класи 

R 
Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

92.0 Організація азартних ігор 

S 
Надання інших видів 

послуг 

  
Тільки наступні розділи, групи та 

класи: 

94.0 Діяльність громадських організацій 

T 
Діяльність домашніх 

господарств 
  Всі розділи, групи та класи 

U 

Діяльність 

екстериторіальних 

організацій і органів 

  Всі розділи, групи та класи 

 


