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На лист, що надійшов 28.02.2020, Держстат у межах повноважень 
повідомляє. 

Органи державної статистики здійснюють свою діяльність згідно із 
Законом України "Про державну статистику" (далі – Закон). Відповідно до 
статті 3 Закону, державна політика у галузі статистики спрямована на 
створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її 
узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Згідно з покладеними на органи державної статистики повноваженнями, 
відповідно до статті 12 Закону, Держстат забезпечує розроблення, 
вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів, які 
використовуються для проведення державних статистичних спостережень.

Ураховуючи вищезазначене, класифікатори, розроблені органами 
державної статистики для цілей виконання покладених на них повноважень, не 
можуть відповідати всім потребам користувачів за межами статистичної 
системи. 

Національний класифікатор ДК 009-2010 "Класифікація видів економічної 
діяльності" (КВЕД-2010), затверджений наказом Держспоживстандарту 
України від 11.10.2010 № 457 (із змінами), є національним аналогом 
Класифікаціі видів економічної діяльності Європейського Cпівтовариства 
NACE – Nomenсlature of Aсtivities European Community (Rev.2, 2006) і 
відповідає NACE як за структурою, так і змістом категорій.

Класифікаційні позиції у КВЕД-2010 побудовані таким чином, що кожна з 
них охоплює групу подібних видів економічної діяльності, які об’єднані за 
певною класифікаційною ознакою, і не містить вичерпного їх переліку. 

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації 
видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату від 
23.12.2011 № 396, діяльність провайдерів та операторів телекомунікацій 
класифікують у відповідних позиціях розділу 61 "Телекомунікації 

http://www.ukrstat.gov.ua/


2

(електрозв'язок)" у залежності від типу задіяної інфраструктури, за допомогою 
якої здійснюється їх надання (проводової, безпроводової, супутникової), а саме 
у класах 61.10 "Діяльність у сфері проводового електрозв'язку", 
62.20 "Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку" та 61.30 "Діяльність у 
сфері супутникового електрозв'язку". Таблиця віднесення діяльності з надання 
телекомунікаційних до позицій КВЕД-2010 додається.

Слід також звернути увагу на те, що кодове позначення виду економічної 
діяльності завжди є похідним від самої діяльності, тому не створює прав чи 
обов’язків для суб’єктів господарювання у сферах діяльності, які вони 
проваджують, не тягне правових наслідків для них. Зважаючи на це, 
класифікаційний код виду економічної діяльності суб'єкта господарювання за 
КВЕД-2010 не може бути визначальним критерієм для застосування щодо 
нього норм Податкового кодексу України. 

Беручи до уваги переважно статистичне призначення КВЕД-2010, його 
використання для інших цілей, зокрема для застосування спеціального режиму 
оподаткування, може здійснюватися за власними правилами органів державної 
влади, які супроводжують і відповідають за належне пояснення такого 
використання.

Тлумачення положень Податкового кодексу України через класифікаційні 
позиції КВЕД-2010 є неможливим і виходить за межі повноважень органів 
державної статистики, визначених Законом України "Про державну статистику" 
та Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481 (зі змінами).

Додаток: Таблиця віднесення діяльності з надання телекомунікаційних послуг 
                   до позицій КВЕД-2010 на 1 арк. в 1 прим.
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                                                                                 від __________№___________ 

 

Таблиця віднесення діяльності з надання телекомунікаційних послуг до 

позицій КВЕД-2010 

Вид послуги з Орієнтованого переліку 

телекомунікаційних послуг 
Вид діяльності за КВЕД-2010 

надання послуг фіксованого місцевого 

телефонного зв'язку; 

61.10 

надання послуг фіксованого міжміського 

телефонного зв'язку; 

61.10 

надання послуг фіксованого міжнародного 

телефонного зв'язку; 

61.10 

надання глобальних телекомунікаційних послуг 

(800,900); 

61.10; 61.20; 61.30 - вибір 

залежить від типу задіяної 

інфраструктури 

надання голосових послуг у мережі рухомого 

(мобільного) зв'язку; 

61.20 

надання послуг доступу до Інтернету та 

передавання даних в мережі рухомого 

(мобільного) зв'язку; 

61.20 

надання послуг проводового доступу до 

Інтернету споживачам; 

61.10 

надання послуг безпроводового доступу до 

Інтернету споживачам; 

61.20 

надання послуг доступу до Інтернету операторам, 

провайдерам телекомунікацій, в т.ч. ІР-транзит; 

61.90 

надання послуг супутникового зв'язку; 61.30 

надання послуг рухомого зв'язку: 

ультракороткохвильвого, транкінгового; 

61.10; 61.20; 61.30 - вибір  

залежить від типу задіяної 

інфраструктури 

надання послуг доступу до інфраструктури 

телекомунікаційних мереж, у тому числі надання 

в користування кабельної каналізації 

електрозв'язку, ліній зв'язку (в т.ч. волоконно-

оптичних), елементів інфраструктури; 

61.10 

надання в користування каналів електрозв'язку (у 

тому числі каналів передавання даних) іншим 

операторам, провайдерам телекомунікацій, 

споживачам; 

61.10; 61.20; 61.30 - вибір 

залежить від типу задіяної 

інфраструктури 

надання послуг передавання сигналів у 

телекомунікаційних мережах для потреб 
телерадіоорганізацій; 

61.10; 61.20; 61.30 - вибір 

залежить від типу задіяної 

інфраструктури 
надання послуг технічного обслуговування і 

експлуатації телекомунікаційних мереж. 
61.10; 61.20; 61.30 - вибір 

залежить від типу задіяної 

інфраструктури 

 


