
http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

Секція D 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція D ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, ГАЗ, ПАРА ТА КОНДИЦІЙОВАНЕ ПОВІТРЯ   

35 Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря   

35.1 Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподіляння електричної енергії   

35.11 Енергія електрична   

35.11.1 Енергія електрична   

35.11.10 Енергія електрична   

35.11.10-00.00 Енергія електрична 2716 00 00 

35.12 Передавання електричної енергії   

35.12.1 Передавання електричної енергії   

35.12.10 Передавання електричної енергії   

35.12.10-00.00 Передавання електричної енергії   

35.13 Розподіляння електричної енергії   

35.13.1 Розподіляння електричної енергії   

35.13.10 Розподіляння електричної енергії   

35.13.10-00.00 Розподіляння електричної енергії   

35.14 Торгівля електричною енергію   

35.14.1 Торгівля електричною енергію   

35.14.10 Торгівля електричною енергію   

35.14.10-00.00 Торгівля електричною енергію   

35.2 Газ вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами   

35.21 Газ вироблений   
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35.21.1 Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів   

35.21.10 Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів   

35.21.10-00.00 Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 2705 00 00 

35.22 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами   

35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами   

35.22.10 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами   

35.22.10-00.00 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами   

35.23 Торгівля газом, подаваним трубопроводами   

35.23.1 Торгівля газом, подаваним трубопроводами   

35.23.10 Торгівля газом, подаваним трубопроводами   

35.23.10-00.00 Торгівля газом, подаваним трубопроводами   

35.3 Послуги щодо постачання пари та кондиційованого повітря   

35.30 Постачання пари та кондиційованого повітря   

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води   

35.30.11 Пара та гаряча вода   

35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода   

35.30.12 Постачання пари та гарячої води трубопроводами   

35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами   

35.30.2 Лід; постачання охолодженого повітря та охолодженої води   

35.30.21 Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)   

35.30.21-00.00 Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)   

35.30.22 Постачання охолодженого повітря та охолодженої води   

35.30.22-00.00 Постачання охолодженого повітря та охолодженої води   
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Абетковий покажчик до секції D 

35.21.1 Види • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Види • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Види • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів 

35.2 Вироблений • "Газ #; послуги щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами" 

35.21 Вироблений • Газ # 

35.30.1 Вода • "Пара та гаряча #; постачання пари та гарячої води" 

35.30.11 Вода • Пара та гаряча # 

35.30.11-00.00 Вода • Пара та гаряча # 

35.30.1 Води • "Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої #" 

35.30.2 Води • "Лід; постачання охолодженого повітря та охолодженої #" 

35.30.12 Води • Постачання пари та гарячої # трубопроводами 

35.30.12-00.00 Води • Постачання пари та гарячої # трубопроводами 

35.30.22 Води • Постачання охолодженого повітря та охолодженої # 

35.30.22-00.00 Води • Постачання охолодженого повітря та охолодженої # 

35.21.1 Водяний • Газ кам'яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Водяний • Газ кам'яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Водяний • Газ кам'яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35 Газ • Енергія електрична, #, пара та кондиційоване повітря 

35.2 Газ • "# вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами" 
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35.21 Газ • # вироблений 

35.21.1 Газ • # кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Газ • # кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Газ • # кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.1 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів 

35.21.1 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових # 

35.21.10 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів 

35.21.10 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових # 

35.21.10-00.00 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Газів • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових # 

35.23 Газом • Торгівля #, подаваним трубопроводами 

35.23.1 Газом • Торгівля #, подаваним трубопроводами 

35.23.10 Газом • Торгівля #, подаваним трубопроводами 

35.23.10-00.00 Газом • Торгівля #, подаваним трубопроводами 

35.2 Газоподібного • "Газ вироблений; послуги щодо розподіляння # палива трубопроводами" 

35.22 Газоподібного • Розподіляння # палива трубопроводами 

35.22.1 Газоподібного • Розподіляння # палива трубопроводами 

35.22.10 Газоподібного • Розподіляння # палива трубопроводами 

35.22.10-00.00 Газоподібного • Розподіляння # палива трубопроводами 

35.30.1 Гаряча • "Пара та # вода; постачання пари та гарячої води" 

35.30.11 Гаряча • Пара та # вода 

35.30.11-00.00 Гаряча • Пара та # вода 
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35.30.1 Гарячої • "Пара та гаряча вода; постачання пари та # води" 

35.30.12 Гарячої • Постачання пари та # води трубопроводами 

35.30.12-00.00 Гарячої • Постачання пари та # води трубопроводами 

35.21.1 Генераторний • Газ кам'яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Генераторний • Газ кам'яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Генераторний • Газ кам'яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів 

35 Електрична • Енергія #, газ, пара та кондиційоване повітря 

35.1 Електрична • Енергія #, послуги щодо передавання та розподіляння електричної енергії 

35.11 Електрична • Енергія # 

35.11.1 Електрична • Енергія # 

35.11.10 Електрична • Енергія # 

35.11.10-00.00 Електрична • Енергія # 

35.1 Електричної • Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподіляння # енергії 

35.12 Електричної • Передавання # енергії 

35.12.1 Електричної • Передавання # енергії 

35.12.10 Електричної • Передавання # енергії 

35.12.10-00.00 Електричної • Передавання # енергії 

35.13 Електричної • Розподіляння # енергії 

35.13.1 Електричної • Розподіляння # енергії 

35.13.10 Електричної • Розподіляння # енергії 

35.13.10-00.00 Електричної • Розподіляння # енергії 

35.14 Електричною • Торгівля # енергію 
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35.14.1 Електричною • Торгівля # енергію 

35.14.10 Електричною • Торгівля # енергію 

35.14.10-00.00 Електричною • Торгівля # енергію 

35.1 Енергії • Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподіляння електричної # 

35.12 Енергії • Передавання електричної # 

35.12.1 Енергії • Передавання електричної # 

35.12.10 Енергії • Передавання електричної # 

35.12.10-00.00 Енергії • Передавання електричної # 

35.13 Енергії • Розподіляння електричної # 

35.13.1 Енергії • Розподіляння електричної # 

35.13.10 Енергії • Розподіляння електричної # 

35.13.10-00.00 Енергії • Розподіляння електричної # 

35.14 Енергію • Торгівля електричною # 

35.14.1 Енергію • Торгівля електричною # 

35.14.10 Енергію • Торгівля електричною # 

35.14.10-00.00 Енергію • Торгівля електричною # 

35 Енергія • # електрична, газ, пара та кондиційоване повітря 

35.1 Енергія • # електрична, послуги щодо передавання та розподіляння електричної енергії 

35.11 Енергія • # електрична 

35.11.1 Енергія • # електрична 

35.11.10 Енергія • # електрична 

35.11.10-00.00 Енергія • # електрична 
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35.21.1 Кам'яновугільний • Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Кам'яновугільний • Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Кам'яновугільний • Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів 

35 Кондиційоване • Енергія електрична, газ, пара та # повітря 

35.3 Кондиційованого • Послуги щодо постачання пари та # повітря 

35.30 Кондиційованого • Постачання пари та # повітря 

35.30.2 Лід • "#; постачання охолодженого повітря та охолодженої води" 

35.30.21 Лід • #, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.21 Лід • Лід, зокрема # для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.21-00.00 Лід • #, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.21-00.00 Лід • Лід, зокрема # для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.2 Охолодженого • "Лід; постачання # повітря та охолодженої води" 

35.30.22 Охолодженого • Постачання # повітря та охолодженої води 

35.30.22-00.00 Охолодженого • Постачання # повітря та охолодженої води 

35.30.2 Охолодженої • "Лід; постачання охолодженого повітря та # води" 

35.30.22 Охолодженої • Постачання охолодженого повітря та # води 

35.30.22-00.00 Охолодженої • Постачання охолодженого повітря та # води 

35.30.21 Охолоджування • Лід, зокрема лід для цілей # (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.21-00.00 Охолоджування • Лід, зокрема лід для цілей # (тобто нехарчової призначеності) 

35.2 Палива • "Газ вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного # трубопроводами" 

35.22 Палива • Розподіляння газоподібного # трубопроводами 

35.22.1 Палива • Розподіляння газоподібного # трубопроводами 
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35.22.10 Палива • Розподіляння газоподібного # трубопроводами 

35.22.10-00.00 Палива • Розподіляння газоподібного # трубопроводами 

35 Пара • Енергія електрична, газ, # та кондиційоване повітря 

35.30.1 Пара • "# та гаряча вода; постачання пари та гарячої води" 

35.30.11 Пара • # та гаряча вода 

35.30.11-00.00 Пара • # та гаряча вода 

35.3 Пари • Послуги щодо постачання # та кондиційованого повітря 

35.30 Пари • Постачання # та кондиційованого повітря 

35.30.1 Пари • "Пара та гаряча вода; постачання # та гарячої води" 

35.30.12 Пари • Постачання # та гарячої води трубопроводами 

35.30.12-00.00 Пари • Постачання # та гарячої води трубопроводами 

35.1 Передавання • Енергія електрична, послуги щодо # та розподіляння електричної енергії 

35.12 Передавання • # електричної енергії 

35.12.1 Передавання • # електричної енергії 

35.12.10 Передавання • # електричної енергії 

35.12.10-00.00 Передавання • # електричної енергії 

35 Повітря • Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване # 

35.3 Повітря • Послуги щодо постачання пари та кондиційованого # 

35.30 Повітря • Постачання пари та кондиційованого # 

35.30.2 Повітря • "Лід; постачання охолодженого # та охолодженої води" 

35.30.22 Повітря • Постачання охолодженого # та охолодженої води 

35.30.22-00.00 Повітря • Постачання охолодженого # та охолодженої води 
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35.23 Подаваним • Торгівля газом, # трубопроводами 

35.23.1 Подаваним • Торгівля газом, # трубопроводами 

35.23.10 Подаваним • Торгівля газом, # трубопроводами 

35.23.10-00.00 Подаваним • Торгівля газом, # трубопроводами 

35.21.1 Подібні • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів 

35.21.10 Подібні • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів 

35.21.10-00.00 Подібні • Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів 

35.1 Послуги • Енергія електрична, # щодо передавання та розподіляння електричної енергії 

35.2 Послуги • "Газ вироблений; # щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами" 

35.3 Послуги • # щодо постачання пари та кондиційованого повітря 

35.3 Постачання • Послуги щодо # пари та кондиційованого повітря 

35.30 Постачання • # пари та кондиційованого повітря 

35.30.1 Постачання • "Пара та гаряча вода; # пари та гарячої води" 

35.30.2 Постачання • "Лід; # охолодженого повітря та охолодженої води" 

35.30.12 Постачання • # пари та гарячої води трубопроводами 

35.30.12-00.00 Постачання • # пари та гарячої води трубопроводами 

35.30.22 Постачання • # охолодженого повітря та охолодженої води 

35.30.22-00.00 Постачання • # охолодженого повітря та охолодженої води 

35.30.21 Призначеності • Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової #) 

35.30.21-00.00 Призначеності • Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової #) 

35.1 Розподіляння • Енергія електрична, послуги щодо передавання та # електричної енергії 

35.2 Розподіляння • "Газ вироблений; послуги щодо # газоподібного палива трубопроводами" 
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35.13 Розподіляння • # електричної енергії 

35.13.1 Розподіляння • # електричної енергії 

35.13.10 Розподіляння • # електричної енергії 

35.13.10-00.00 Розподіляння • # електричної енергії 

35.22 Розподіляння • # газоподібного палива трубопроводами 

35.22.1 Розподіляння • # газоподібного палива трубопроводами 

35.22.10 Розподіляння • # газоподібного палива трубопроводами 

35.22.10-00.00 Розподіляння • # газоподібного палива трубопроводами 

35.14 Торгівля • # електричною енергію 

35.14.1 Торгівля • # електричною енергію 

35.14.10 Торгівля • # електричною енергію 

35.14.10-00.00 Торгівля • # електричною енергію 

35.23 Торгівля • # газом, подаваним трубопроводами 

35.23.1 Торгівля • # газом, подаваним трубопроводами 

35.23.10 Торгівля • # газом, подаваним трубопроводами 

35.23.10-00.00 Торгівля • # газом, подаваним трубопроводами 

35.2 Трубопроводами • "Газ вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного палива #" 

35.22 Трубопроводами • Розподіляння газоподібного палива # 

35.22.1 Трубопроводами • Розподіляння газоподібного палива # 

35.22.10 Трубопроводами • Розподіляння газоподібного палива # 

35.22.10-00.00 Трубопроводами • Розподіляння газоподібного палива # 

35.23 Трубопроводами • Торгівля газом, подаваним # 
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35.23.1 Трубопроводами • Торгівля газом, подаваним # 

35.23.10 Трубопроводами • Торгівля газом, подаваним # 

35.23.10-00.00 Трубопроводами • Торгівля газом, подаваним # 

35.30.12 Трубопроводами • Постачання пари та гарячої води # 

35.30.12-00.00 Трубопроводами • Постачання пари та гарячої води # 

35.30.21 Цілей • Лід, зокрема лід для # охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 

35.30.21-00.00 Цілей • Лід, зокрема лід для # охолоджування (тобто нехарчової призначеності) 
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