






Виробництво змонтованих електронних плат 
Виробництво інструментів 
Виробництво інших верстатів 
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 
Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння 
Виробництво інших виробів з паперу та картону 
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 
Виробництво інших виробів із пластмас 
Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 
Виробництво інших гумових виробів 
Виробництво інших керамічних виробів 
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 
Виробництво інших кольорових металів 
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 
Виробництво інших меблів 
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 
Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 
Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 
Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 
Виробництво іншого електричного устаткування 
Виробництво іншого одягу й аксесуарів 
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 
Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 
Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 
Виробництво керамічних плиток і плит 
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 
Виробництво клеїв 

Виробництво коксу та коксопродуктів 
Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування 
Виробництво крохмалі в і крохмальних продуктів 
Виробництво листового скла 
Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 
Виробництво машин і устаткування для металургії 
Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 
Виробництво металевих дверей і вікон 
Виробництво металообробних машин 
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 
Виробництво міді 
Виробництво морозива 
Виробництво м'яса 
Виробництво м'яса свійської птиці 
Виробництво м'ясних продуктів 




















































