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ПЕРЕДМОВА 

У довіднику відображена інформація про діючі, новостворені та 

реорганізовані підприємства, які займалися сільськогосподарською та рибною 

діяльністю. 

У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна 

інформація: повна назва, ідентифікаційний код, КВЕД (класифікація видів 

економічної діяльності), місцезнаходження, телефон, при наявності телефакс, 

прізвище, ім’я та по-батькові керівника.  

Цей довідник вміщує перелік підприємств, які займаються 

сільськогосподарською діяльністю, наданням послуг у рослинництві та 

тваринництві, а також вирощуванням та виловом риби. 

 

 

Основні коди та назва за КВЕД для підприємств, які займаються 

сільськогосподарською та рибною діяльністю. 

 

КВЕД-2005 

01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур 

01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції 

розсадників 

01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва 

напоїв і прянощів 

01.21.0 Розведення великої рогатої худоби 

01.22.0 Розведення овець, кіз, коней 

01.23.0 Розведення свиней 

01.24.0 Розведення птиці 

01.25.0 Розведення інших тварин 

01.30.0 Змішане сільське господарство 

01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту 

01.42.0 Надання послуг у тваринництві 

05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві 

05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві 
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КВЕД-2010 

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

01.13 

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 

бульбоплодів 

01.16 Вирощування прядивних культур 

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

01.21 Вирощування винограду 

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 

01.26 Вирощування олійних плодів 

01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 

01.29 Вирощування інших багаторічних культур 

03.1 Рибальство 

03.12 Прісноводне рибальство 

03.2 Рибництво (аквакультура) 

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 

01.45 Розведення овець і кіз 

01.46 Розведення свиней 

01.47 Розведення свійської птиці 

01.49 Розведення інших тварин 

01.5 Змішане сільське господарство 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 

01.63 Післяурожайна діяльність 

01.64 Оброблення насіння для відтворення 

Коди та їх назви за КВЕД вміщені у Національному класифікаторі 

України ДК 009:2005 і Методологічних основах та поясненнях до позиції 

Класифікації видів економічної діяльності  КВЕД-2010. 

Телефонні коди населених пунктів 

м. Черкаси 047-2 Лисянка 249 

Городище 234 Маньківка 248 

Драбів 238 Монастирище 246 

Жашків 247 Сміла 233 

Звенигородка 240 Тальне 231 

Золотоноша 237 Умань 244 

Кам’янка 231 Христинівка 245 

Канів 236 Чигирин 230 

Катеринопіль 242 Чорнобай 239 

Корсунь-Шевченківський 235 Шпола 241 
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