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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 48713/1232
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
κατά τον μήνα Νοέμβριο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων (Α΄ 235).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83).
4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
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6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9
του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως
ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. οικ. 42774/1072/20.10.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν
σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα
Οκτώβριο 2020» (Β’ 4706), όπως ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020
κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 4484), όπως τροποποιήθηκε
από τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.65910/15.10.2020
(Β΄ 4566) και Δ1α/Γ.Π.οικ.67723/22.10.2020 (Β΄ 4681)
όμοιές της και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.68952/28.10.2020
(Β’ 4757) και Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 (Β’ 4777) κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών.
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69863/2.11.2020
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄4829).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις
Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 4831).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα
30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄4899).
23. Την υπ’ αρ. 45583/2431/24.11.2020 της εισήγησης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ορθή
επανακοινοποίηση).
24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, ένεκα
της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας
αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται
σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας και
της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών
μέτρων προστασίας.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται έως το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (880.000.000, 00 €)
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και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού
έτους 2020, (ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899),
αποφασίζουμε:
την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Νοέμβριο 2020,
ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή
δημόσιας αρχής, για τον μήνα Νοέμβριο 2020
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά
θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα/τα σε περιφερειακές
ενότητες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), των οποίων αναστέλλεται
η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους,
με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικών Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β.Ι και
Β.ΙΙ της παρούσας, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι
έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή
παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν
ήδη τεθεί σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα από
1.11.2020 έως και 6.11.2020, σύμφωνα με τα χρονικά
διαστήματα που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε
όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή
δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, θέτουν υποχρεωτικά
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή
συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί
σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020
έως και 30.11.2020.
3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
α΄ φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Νοέμβριο, τίθενται
υποχρεωτικά σε αναστολή και συνεπώς οι επιχειρήσεις εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε
τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
4 α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις
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λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας
του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας
συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο
λειτουργίας.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του
ν. 4726/2020 (Α΄ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’
αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4261), και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄
της παρούσας παραγράφου.
5 α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή
δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα,
το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ
Π.Ν.Π. (Α΄ 55/11.03.20)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»,
μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων
από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ.
Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν
μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από
την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται
να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως
επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους
με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα
οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται
η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 7
του παρόντος άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β.
6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων,
κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90).
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7. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και
σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020,
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού
με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που πλήττονται, για τον μήνα Νοέμβριο 2020
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν
σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Νοέμβριο, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ήμερες, ανά
περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30ης
Νοεμβρίου 2020:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,
που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και
τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων
του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν.
4726/2020 (Α΄181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 (Β΄4261)
κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α΄ φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Νοέμβριο, δύνανται να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή
επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
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Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίαςΡήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου - Ανάκληση αναστολών
συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή,
και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου
2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του μέτρου
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα
Νοέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής
των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης
εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου
διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη
το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες
έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο
λειτουργίας.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου,
που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να
παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 30.11.2020. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν
προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος
της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή
δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων
που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους
έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει
ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, και έχουν
θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή
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του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να
θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η
αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν
έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος κεφαλαίου:
α. δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104), όπως
ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,
β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή,
να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής
εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη με υπ’ αρ. οικ. 44921/1377/2.11.2020
(Β΄4830) κοινή υπουργική απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αποζημίωση ειδικού σκοπού Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για τις περιπτώσεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των
κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της παρούσας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους,
με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ
(800,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α΄ 43 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’
αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α΄ και Β΄
της παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των
εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου
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δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν
ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας
τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα
Νοέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης
των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και
το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία
του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.
Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά
τον μήνα Νοέμβριο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή,
ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους,
εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης
τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
1. Οι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι οποίες επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. οικ. 46153/1151/9.11.2020 (Β’ 5007) κοινή υπουργική απόφαση, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ειδικά για
τον μήνα Νοέμβριο, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση
υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €) που
αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τίθενται σε αναστολή, κατά τα οριζόμενα στην περ. 6
της παρ. Α΄ του άρθρου 2 της με υπ’ αρ. 39363/1537/
30.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4262), είναι
δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο,
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κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό
των οκτακοσίων ευρώ (800 €) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
3. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από
τους δικαιούχους των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
ακολουθείται η διαδικασία χορήγησής της σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις σχετικές ως ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα,
ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην
υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται
σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και
τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό
ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής,
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και
την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της
ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:
α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο -εργαζόμενο και
β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος
προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019
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Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του
ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Οι πληρωμές που
θα εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται
χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από την
ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών
και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται
ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών
δικαιούχων.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
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φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους
υπαιτιότητα.
9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού
χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα
και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Νοεμβρίου 2020.
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ɇɉɁȸɀɀȵɁȰ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɈȰ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ: ɅȻɁȰȾȰɇ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɏɁ ȵɁɃɈȸɈɏɁ ȰɁȰ ȵɅȻȴȸɀȻɃȿɃȳȻȾɃ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰȻ
ɍɆɃɁȻȾɃ ȴȻȰɇɈȸɀȰ Ɉȸɇ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ ɈɏɁ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ

ȴȻȰɆȾȵȻȰ ɅȰɆȰɀɃɁȸɇ ɇɈɃ
ȵɅȻȴȸɀȻɃȿɃȳȻȾɃ ȵɅȻɅȵȴɃ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ɀȵ ȾȰȴ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȵɇ ȵɁɃɈȸɈȵɇ
ȸɀȵɆ. ȵɁȰɆɂȸɇ

ȸɀȵɆ. ȿȸɂȸɇ

Ⱦʉɺɳʆɻ –Ⱦɲʍʏʉʌɿɳ-Ɇʉɷʊʋɻ
Ȼʘɳʆʆɿʆɲ-ȿɳʌɿʍɲ

1/11/2020

6/11/2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.Ȼ

Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ-ɇɹʌʌɸʎ

1/11/2020

2/11/2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.Ȼ

Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ-ɇɹʌʌɸʎ

3/11/2020

6/11/2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.ȻȻ

Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ, Ȳʉɿʘʏʀɲʎ,
Ȳʊʌɸɿʉʐ Ɉʉʅɹɲ Ȱɽɻʆʙʆ, ȴʌɳʅɲʎ,
ȴʐʏɿʃɼʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ, ȴʐʏɿʃʉʑ Ɉʉʅɹɲ
Ȱɽɻʆʙʆ, ȶɴʌʉʐ, ȸʅɲɽʀɲʎ, Ⱥɼʌɲʎ,
Ⱦɲɴɳʄɲʎ, Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ Ɉʉʅɹɲ
Ȱɽɻʆʙʆ, Ⱦɿʄʃʀʎ, ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ, Ɂɳʇʉʐ
(ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ
Ȱʅʉʌɶʉʑ), Ɂʊʏɿʉʐ Ɉʉʅɹɲ Ȱɽɻʆʙʆ,
ɂɳʆɽɻʎ, Ʌɸɿʌɲɿɳ, Ʌɹʄʄɲʎ, Ʌɿɸʌʀɲʎ,
Ɇʉɷʊʋɻʎ, ɇɸʌʌʙʆ, Ɉʌɿʃɳʄʘʆ,
ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉ ȴɼʅʉʎ
ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ

3/11/2020

6/11/2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.Ȼ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.Ȼ: ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɏȴȻȾɏɁ ȰɆȻȺɀɏɁ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɅɃɉ ȰɁȰɇɈȵȿȿȵɈȰȻ ȸ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɃɉɇ ɇɈɃ ȵɅȻɅȵȴɃ B «ȰɉɂȸɀȵɁɃɉ ȾȻɁȴɉɁɃɉ»

Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʋʉʐ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ. ȴɸʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʃʉɿʆʉʑ ʍʏɿʎ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʃɲʏʘʏɹʌʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʉʄʄɲʋʄɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɸʖʀɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ, ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʇɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ.
ȾȰȴ
47.99

ȾȿȰȴɃɇ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ɳʄʄʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ ɸʃʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ (47.99.85) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

56.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ
ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ
ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

56.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ

56.29

ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01) ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

56.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

59.14

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

77.29.12.03
77.39.19.03
79.90.32
79.90.39

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆɸɷʌɿɲʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ
ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

82.30
85.51

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.52
90.01
90.02
90.03.11.04
90.03.11.07
90.03.11.17
90.03.11.18

Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉʌʖɻʍʏʌʘʏɼ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʉʐʍʉʐʌɶʉʑ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʉɶʌɳʔʉʐ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʘɷʉʑ

90.04

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
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91.01
91.02
91.03

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

92.00.11
93.11

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʏʌɲʋɸɺɿʉʑ
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲ) ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ ʉʅɳɷʘʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket
league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague 1), ɴ) ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʋʉʆʉʑʆʏɲɿ ɲɽʄɻʏɹʎ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉʐʎ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ ʃɲɿ ɶ) Ʌʀʍʏɸʎ Ⱦɲʌʏ
(93.11.10.04)
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑʎ ʉʅʀʄʉʐʎ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʍʏɻʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague 1) ʃɲɿ ʍɸ
Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ

93.12

93.13
93.19
93.21
93.29

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ
ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ
ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ

94.99.16

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɳʍʐʄʉ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔʐɶɸʎ, ʃɲɿ
ɿɷʀʘʎ ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷɸʀɲ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ,
ʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɼʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ

96.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ
(96.04.10.01), ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ (ʋʉʄʐɷʑʆɲʅʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ
ɳʍʃɻʍɻʎ, ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɷʀɲɿʏɲʎ) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ ɳʍʃɻʍɻ (96.04.10.02), ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʙʆ ʄʉʐʏʌʙʆ ʃɲɿ ɿɲʅɲʏɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ
(96.04.10.04) ʃɲɿ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ) (96.04.10.06)

96.09.19.06
96.09.19.12

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ.ȻȻ: ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɏȴȻȾɏɁ ȰɆȻȺɀɏɁ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɅɃɉ ȰɁȰɇɈȵȿȿȵɈȰȻ ȸ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɃɉɇ ɇȵ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȵɇ ȵɁɃɈȸɈȵɇ ɀȵ ɈɃɅȻȾɃ LOCKDOWN-ȵɅȻɅȵȴɃ ɇɉɁȰȳȵɆɀɃɉ

Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʋʉʐ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ. ȴɸʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʃʉɿʆʉʑ ʍʏɿʎ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʃɲʏʘʏɹʌʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʉʄʄɲʋʄɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɸʖʀɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ, ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʇɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ.

ȾȰȴ

ȾȿȰȴɃɇ

47.19

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01), ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋɸʌʀʋʏɸʌʉʐ (47.19.10.02),
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (eshop ʃʏʄ.)

47.41

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.42

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.),
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ, ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ, ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɿʆɻʏʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

47.43

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.51

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (eshop ʃʏʄ.)

47.52

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (eshop ʃʏʄ.)

47.53

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ
ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.54

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
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47.59

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ
ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.61

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.62.63

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.63

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.64

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.65

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.71

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.72

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (eshop ʃʏʄ.)

47.75

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʉʑ ʐɶɸʀɲʎ, ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʘʆ, ʅɲʆʏɿʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʔɲɶɻʏʉʑ, ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ (47.75.76.19), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.76

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ, ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʘʆ
ʉʍʋʌɿʘɷʙʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ, ɲʋʉʔʄʉɿʘʅɹʆʘʆ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.02), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʍʋʊʌʘʆ ʍɸ ʅɿʃʌʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ (47.76.77.04), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʆɷʌʐʄʄʀʘʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ (ɸʃʏʊʎ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʏɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ) (47.76.77.05), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
(47.76.77.06), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʆʏʘʆ ʔʐʏʙʆ, ʃʉʆɷʑʄʘʆ, ɴʉʄɴʙʆ ʃɲɿ ʌɿɺʙʆ, ʅʉʍʖɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʔʐɳɷʘʆ, ʅʐʃɻʄɿʙʆ ʅɲʆɿʏɲʌɿʙʆ (47.76.77.07), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄɲʅʋʉʃɿʉʑ ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ
(47.76.77.08), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɶɸʘʌɶʀɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɼ ʏɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɲɶɲɽʙʆ (47.76.77.09), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʌʋʙʆ (47.76.77.13), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɺɲʖɲʌʊʏɸʐʏʄʘʆ ʃɲɿ ʍʋʊʌʘʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ
ʔʐʏʙʆ (47.76.77.14), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɻʄʀɲʆɽʉʐ, ʍʉʐʍɲʅɿʉʑ, ʃɳʌɷɲʅʉʐ, ʃʌɳʅɴɻʎ,
ɸʄɲɿʉʃʌɳʅɴɻʎ ʃɲɿ ʍɿʆɲʋɿʉʑ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.15), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ
(47.76.77.16), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʋɲʏɳʏɲʎ (47.76.77.17), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʌɹʍʃʘʆ
ʔʐʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ ɲʌʘʅɲʏʉʋʉɿʀɲ, ʏɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆ, ʅʐʃɻʏʉʃʏʊʆʘʆ ɼ ɶɿɲ ʋɲʌʊʅʉɿʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ (47.76.77.18), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʔʐʍɿʃʙʆ ʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆ ɷɹʆʏʌʘʆ (47.76.77.19), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
ɶɿɲ ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼ, ʋɲʌɲɶɹʅɿʍʅɲ, ɴɳʏɸʎ, ɴɲʔɼ ɼ ɷɹʗɻ, ʔʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
(47.76.77.20), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (47.76.78), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ (47.76.79), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
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47.77

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.78

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ (47.78.84), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ (47.78.85), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.87), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.88), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ
ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ
ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.79
47.82

47.89
47.99

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ȱʄʄʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ ɸʃʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ (47.99.85) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

56.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ
ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ
ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

56.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ

56.29

ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01) ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

56.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ

59.14
77.21
77.22
77.29

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

77.39.13
77.39.19.03
79.90.32
79.90.39
82.30
85.51
85.52
85.53

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʖʊʍʋɿʏʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆɸɷʌɿɲʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ
ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
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85.59
90.01
90.02
90.03.11.04

ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ., ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉʌʖɻʍʏʌʘʏɼ

90.03.11.07
90.03.11.17
90.03.11.18
90.04
91.01
91.02

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʉʐʍʉʐʌɶʉʑ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʉɶʌɳʔʉʐ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʘɷʉʑ
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ

58253

91.03

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

91.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ

92.00

Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (online) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.14), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.21)

93.11

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲ) ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ ʉʅɳɷʘʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket
league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague 1), ɴ) ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʋʉʆʉʑʆʏɲɿ ɲɽʄɻʏɹʎ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉʐʎ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ ʃɲɿ ɶ) Ʌʀʍʏɸʎ Ⱦɲʌʏ
(93.11.10.04)

93.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑʎ ʉʅʀʄʉʐʎ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʍʏɻʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague 1) ʃɲɿ ʍɸ
Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ

93.13

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

93.19
93.21
93.29
94.99.16

96.02

ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ
ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɳʍʐʄʉ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔʐɶɸʎ, ʃɲɿ
ɿɷʀʘʎ ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷɸʀɲ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ,
ʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɼʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ

96.04
96.09.19.06
96.09.19.08
96.09.19.09
96.09.19.12
96.09.19.16

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ (ʏɲʏʉʐɳɺ)
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ, ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ȱʄʄɸʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)

96.09.19.17

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops-in a-shop),
ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlet), ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳ: ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɏȴȻȾɏɁ ȰɆȻȺɀɏɁ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɅɃɉ ȰɁȰɇɈȵȿȿȵɈȰȻ ȸ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɃɉɇ ɇȵ Ƀȿȸ ɈȸɁ ȵɅȻȾɆȰɈȵȻȰ

Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʋʉʐ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ. ȴɸʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʃʉɿʆʉʑ ʍʏɿʎ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʃɲʏʘʏɹʌʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʉʄʄɲʋʄɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɸʖʀɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ȾȰȴ ʏʉʐ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
Ʌʀʆɲʃɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ, ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʇɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ.
ȾȰȴ
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ȾȿȰȴɃɇ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01), ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋɸʌʀʋʏɸʌʉʐ (47.19.10.02), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.), ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ, ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ, ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɿʆɻʏʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
[ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ ɇɳʅʉʐ ʃɲɿ Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ȴɼʅʘʆ
ɍɸʌʍʉʆɼʍʉʐ ʃɲɿ ɀʀʆʘɲ Ʌɸɷɿɳɷɲʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ Ⱦʌɼʏɻʎ]
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ
ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ
ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
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ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʉʑ ʐɶɸʀɲʎ, ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʘʆ, ʅɲʆʏɿʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ,
ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʔɲɶɻʏʉʑ, ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ (47.75.76.19), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ, ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʘʆ
ʉʍʋʌɿʘɷʙʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ, ɲʋʉʔʄʉɿʘʅɹʆʘʆ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.02), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʍʋʊʌʘʆ ʍɸ ʅɿʃʌʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ (47.76.77.04), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʆɷʌʐʄʄʀʘʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ (ɸʃʏʊʎ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʏɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ) (47.76.77.05), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.06),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʆʏʘʆ ʔʐʏʙʆ, ʃʉʆɷʑʄʘʆ, ɴʉʄɴʙʆ ʃɲɿ ʌɿɺʙʆ, ʅʉʍʖɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʔʐɳɷʘʆ,
ʅʐʃɻʄɿʙʆ ʅɲʆɿʏɲʌɿʙʆ (47.76.77.07), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄɲʅʋʉʃɿʉʑ ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.08),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɶɸʘʌɶʀɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɼ ʏɻ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɲɶɲɽʙʆ (47.76.77.09), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ ʃɲʌʋʙʆ (47.76.77.13),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɺɲʖɲʌʊʏɸʐʏʄʘʆ ʃɲɿ ʍʋʊʌʘʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ (47.76.77.14), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɻʄʀɲʆɽʉʐ, ʍʉʐʍɲʅɿʉʑ, ʃɳʌɷɲʅʉʐ, ʃʌɳʅɴɻʎ, ɸʄɲɿʉʃʌɳʅɴɻʎ ʃɲɿ ʍɿʆɲʋɿʉʑ, ɶɿɲ
ʍʋʉʌɳ (47.76.77.15), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ (47.76.77.16), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ
ʋɲʏɳʏɲʎ (47.76.77.17), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʌɹʍʃʘʆ ʔʐʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ
ɲʌʘʅɲʏʉʋʉɿʀɲ, ʏɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆ, ʅʐʃɻʏʉʃʏʊʆʘʆ ɼ ɶɿɲ ʋɲʌʊʅʉɿʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ (47.76.77.18), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆ ɷɹʆʏʌʘʆ (47.76.77.19),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ɶɿɲ ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼ, ʋɲʌɲɶɹʅɿʍʅɲ, ɴɳʏɸʎ, ɴɲʔɼ ɼ ɷɹʗɻ,
ʔʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.20), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (47.76.78), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ
(47.76.79), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ
ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ (47.78.84), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ,
ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ (47.78.85), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʌʉʐʃʙʆ ʃɲɿ ʋʉʍʏʀʎ (47.78.86.24),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.87), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.88), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.). ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ, ʅʊʆʉʆ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʍɸ ɲʌɿɽʅʊ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ɲʆɳɶʃɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɲʏɳʌʖɸʎ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ
ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ
ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ȱʄʄʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ ɸʃʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ (47.99.85) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏʚ ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɳʄʄʘʆ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.24.01), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.16.01), ʏʉʐ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʌʉʔɻʅɳʏʘʆ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.21.01) ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.17.01)
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ
ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ
ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
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ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ
ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01) ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ
ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away) ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʍɸ ɲʐʏɳ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ
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ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ
Ȼɷɿʘʏɿʃʙʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ Ƀʖɻʅɳʏʘʆ (ȻȾɈȵɃ) ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ –
ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɻ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɶʌɲʅʅɼ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɴɲʌɹʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʏɸʖʆɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ
ʔʉʌʏɻɶʙʆ ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ʃɲɿ ɸɶʖʙʌɿɸʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ, ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ ʏɸʖʆɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

77.22

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ

77.29

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

77.39.13

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʖʊʍʋɿʏʘʆ

77.39.19.03

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

79.90.32

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆɸɷʌɿɲʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ

79.90.39
82.30

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ȱʄʄɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

85.10

Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.51

85.52

Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ʉɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋʌʉʋʉʆɻʏɼ ɲɽʄɻʏʙʆ (85.51.10.06) ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʏʉʅɿʃɳ ɲɽʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɹʎ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ
(Superleague) ʃɲɿ ʍɸ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ
Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.53

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ

85.59

ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ., ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸɿɷɿʃɼ ɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

86.90.19.10
88.10.11

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶɿʙʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ɲʋʊ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɶɿɲʏʌʉʀ, ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ’ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʍɸ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ

88.10.12

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɹʆʏʌʘʆ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ

88.91

90.01

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ
Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȴȰɅɀȵȰ) (88.91.12) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏ ʉʀʃʉʆ
ʔʑʄɲʇɻʎ ʅɿʃʌʙʆ ʋɲɿɷɿʙʆ (ȾȰȴ 88.91.13.03)
Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.02

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.03.11.04

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉʌʖɻʍʏʌʘʏɼ

90.03.11.07

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʉʐʍʉʐʌɶʉʑ

90.03.11.17

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʉɶʌɳʔʉʐ

90.03.11.18

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʘɷʉʑ

90.04

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

91.01

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ

91.02

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ

91.03

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

91.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ

92.00

Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line)
ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.14), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.21)

71.20.14
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93.11

93.12

93.13

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

58257

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɳɽʄɻʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲ) ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ ʉʅɳɷʘʆ Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague), ɴ) ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʋʉʆʉʑʆʏɲɿ ɲɽʄɻʏɹʎ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʍʏʉʐʎ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ, ɶ) ʏʉʐʎ ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʍɸ ɲʏʉʅɿʃɳ ɲɽʄɼʅɲʏɲ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑʎ ʉʅʀʄʉʐʎ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ
Ȱʚ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague) ʃɲɿ ʍɸ
Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

93.21

ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ , ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ʃɲʏʉɿʃʀɷɿʘʆ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ, ɶɿɲ ʃʐʆɼɶɿ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (93.19.13.03) ʃɲɿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲɽʄɻʏɹʎ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ ɲʏʉʅɿʃɳ ɲɽʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍʏɻʆ Ȱʚ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (Basket league) ʃɲɿ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ (Superleague) ʃɲɿ ʍɸ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ
ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ɲɶʙʆɸʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ

93.29

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ

94.99.16

96.02

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɳʍʐʄʉ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔʐɶɸʎ, ʃɲɿ ɿɷʀʘʎ
ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷɸʀɲ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ, ʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɼʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ

96.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ, ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʇ’ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ

96.09.19.06

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ

96.09.19.08

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

96.09.19.09

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ (ʏɲʏʉʐɳɺ)

96.09.19.12

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ

96.09.19.16

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ, ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ Aʄʄɸʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)

96.09.19.17

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)

93.19

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops-in a-shop), ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlet), ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ ɸʀʍʉɷʉ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȴ: ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɏȴȻȾɏɁ ȰɆȻȺɀɏɁ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɅɃɉ ɅȿȸɈɈɃɁɈȰȻ

Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ʋʉʐ
ʋʄɼʏʏʉʆʏɲɿ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ, ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʇɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ.
ȾȰȴ

ȾȿȰȴɃɇ

01.19.2

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ ʅʋʉʐʅʋʉʐʃɿʙʆ ɲʆɽɹʘʆ ʍʋʊʌʘʆ ɲʆɽɹʘʆ

01.29

ȱʄʄɸʎ ʋʉʄʐɸʏɸʀʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ

01.30

Ʌʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅʊʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ

01.49.19.02

01.63.10.12

ȵʃʏʌʉʔɼ ɶʉʐʆʉʔʊʌʘʆ ɺʙʘʆ (ɲʄɸʋʉʑʎ, ʅɿʆʃ, ʅʐʉʃɳʍʏʉʌɲ, ʏʍɿʆʏʍɿʄɳ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ)
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏʘʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʃʉʃʃɿʍʅʉʑ ɴɲʅɴɲʃɿʉʑ (ɸʃ ʏʘʆ ʐʍʏɹʌʘʆ ʋʙʄɻʍɻ ɶɿɲ ʀɷɿʉ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ)

01.63.10.13

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʃʉʃʃɿʍʅʉʑ ɴɲʅɴɲʃɿʉʑ (ɸʃ ʏʘʆ ʐʍʏɹʌʘʆ ʋʙʄɻʍɻ ɶɿɲ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʌʀʏʘʆ)

02.10

ȴɲʍʉʃʉʅʀɲ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɲʍʉʃʉʅɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

02.20

ɉʄʉʏʉʅʀɲ

02.30

ɇʐʄʄʉɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʐʏʉʔʐʙʆ ʔʐʏʙʆ ʅɻ ʇʐʄʙɷʉʐʎ ʅʉʌʔɼʎ

02.40

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ɷɲʍʉʃʉʅʀɲ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

03.11

Ⱥɲʄɳʍʍɿɲ ɲʄɿɸʀɲ

03.12

Ȱʄɿɸʀɲ ɶʄʐʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ

03.21

Ⱥɲʄɳʍʍɿɲ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

03.22
05.10

ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ɶʄʐʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ
ȵʇʊʌʐʇɻ ʄɿɽɳʆɽʌɲʃɲ

05.20

ȵʇʊʌʐʇɻ ʄɿɶʆʀʏɻ

07.10

ȵʇʊʌʐʇɻ ʍɿɷɻʌʉʅɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏʉʎ

07.29

08.12

ȵʇʊʌʐʇɻ ʄʉɿʋʙʆ ʅɻ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ
ȵʇʊʌʐʇɻ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʄʀɽʘʆ, ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉʐ, ɶʑʗʉʐ, ʃɿʅʘʄʀɲʎ ʃɲɿ
ʍʖɿʍʏʊʄɿɽʉʐ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʔʌɸɳʏʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɲʅʅʉʖɳʄɿʃʉʐ ʃɲɿ ɳʅʅʉʐ· ɸʇʊʌʐʇɻ ɲʌɶʀʄʉʐ ʃɲɿ ʃɲʉʄʀʆɻʎ

08.91

ȵʇʊʌʐʇɻ ʉʌʐʃʏʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ʖɻʅɿʃɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃɲɿ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ

08.92
08.93

ȵʇʊʌʐʇɻ ʏʑʌʔɻʎ
ȵʇʊʌʐʇɻ ɲʄɲʏɿʉʑ

08.99

ȱʄʄɸʎ ɸʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʄɲʏʉʅɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

09.10

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ

09.90

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ɳʄʄɸʎ ɸʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʄɲʏʉʅɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

10.11

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃʌɹɲʏʉʎ

10.12

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃʌɹɲʏʉʎ ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ

10.13

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃʌɹɲʏʉʎ ʃɲɿ ʃʌɹɲʏʉʎ ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ

10.20

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ

10.31

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʋɲʏɲʏʙʆ

10.32

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʐʅʙʆ ʔʌʉʑʏʘʆ ʃɲɿ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ

10.39

ȱʄʄɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʔʌʉʑʏʘʆ ʃɲɿ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ

10.41

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ʄɿʋʙʆ

10.42

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɲʌɶɲʌʀʆɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɴʌʙʍɿʅʘʆ ʄɿʋʙʆ

01.49.3

08.11
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10.51

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɸʀʘʆ ʃɲɿ ʏʐʌʉʃʉʅʀɲ

10.52

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲɶʘʏʙʆ

10.61

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʄɸʐʌʊʅʐʄʘʆ

10.62

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʅʑʄʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʅʑʄʉʐ

10.71

Ȱʌʏʉʋʉɿʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʆʘʋʙʆ ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

10.72

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʇɿʅɲɷɿʙʆ ʃɲɿ ʅʋɿʍʃʊʏʘʆ· ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

10.73

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɲʃɲʌʉʆɿʙʆ, ʄɲɺɲʆɿʙʆ, ʃʉʐʍʃʉʑʎ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɲʄɸʐʌʘɷʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

10.81

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɺɳʖɲʌɻʎ

10.82

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲʃɳʉʐ, ʍʉʃʉʄɳʏɲʎ ʃɲɿ ɺɲʖɲʌʘʏʙʆ

10.83

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʍɲɶɿʉʑ ʃɲɿ ʃɲʔɹ

10.84

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʌʏʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʌʐʃɸʐʅɳʏʘʆ

10.85

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɹʏʉɿʅʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʔɲɶɻʏʙʆ

10.86

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʅʉɶɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲɿʏɻʏɿʃʙʆ ʏʌʉʔʙʆ

10.89

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

10.91

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʘʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʋʉʐ ɸʃʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲɶʌʉʃʏɼʅɲʏɲ

10.92

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʘʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ

11.01

Ȱʋʊʍʏɲʇɻ, ɲʆɲʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʆɳʅɿʇɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʉʏʙʆ

11.02

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʀʆʉʐ ɲʋʊ ʍʏɲʔʑʄɿɲ

11.03

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɻʄʀʏɻ ʃɲɿ ʃʌɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ʔʌʉʑʏɲ

11.04

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ ɲʋʉʍʏɲɶʅɹʆʘʆ ʋʉʏʙʆ ʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ɺʑʅʘʍɻ

11.05

ȷʐɽʉʋʉɿʀɲ

11.06
11.07

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴʑʆɻʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʆɲʗʐʃʏɿʃʙʆ· ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʅʔɿɲʄʘʅɹʆʘʆ ʆɸʌʙʆ

13.10

Ʌʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʆɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʐʔɲʆʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ

13.20

Ɋʔɲʆʍɻ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʐʄʙʆ

13.30

Ɉɸʄɸɿʉʋʉʀɻʍɻ (ʔɿʆʀʌɿʍʅɲ) ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

13.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɸʃʏʙʆ ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

13.92

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʏʉɿʅʘʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɸʆɷʑʅɲʏɲ

13.93

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʄɿʙʆ ʃɲɿ ʃɿʄɿʅɿʙʆ

13.94

13.96

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖʉʆʏʌʙʆ ʃɲɿ ʄɸʋʏʙʆ ʍʖʉɿʆɿʙʆ, ʍʋɳɶʃʘʆ ʃɲɿ ɷɿʖʏʐʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆɲ ɸʀɷɻ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ
ɸʆɷʑʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

13.99

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

14.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ

14.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

14.13

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ

14.14

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʍʘʌʉʑʖʘʆ

14.19

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ɹʆɷʐʍɻʎ

14.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

14.31

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʏʍʉʋʉɿʀɲʎ ɲʋʄɼʎ ʋʄɹʇɻʎ ʃɲɿ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

14.39

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʄɸʃʏʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

15.11

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɹʗɻ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɲʔɼ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʏɲʇɿɷɿʉʑ (ɲʋʉʍʃɸʐʙʆ), ʏʍɲʆʏʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ, ɸɿɷʙʆ ʍɸʄʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ
ʍɲɶʅɲʏʉʋʉɿʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

13.95

15.12
15.20
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16.10

Ʌʌɿʊʆɿʍʅɲ, ʋʄɳʆɿʍʅɲ ʃɲɿ ɸʅʋʉʏɿʍʅʊʎ ʇʑʄʉʐ

16.21

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʆʏɿʃʉʄʄɻʏʙʆ (ʃʊʆʏʌɲ-ʋʄɲʃɹ) ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʋʄɲʃʙʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʇʑʄʉ

16.22

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʐʆɲʌʅʉʄʉɶʉʑʅɸʆʘʆ ɷɲʋɹɷʘʆ ʋɲʌʃɹ

16.23

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʇʐʄʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ

16.24

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʇʑʄɿʆʘʆ ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʇʑʄʉ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ ʔɸʄʄʊ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄɲɽʉʋʉɿʀɲʎ
ʃɲɿ ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏʉʋʉʄʏʉʑ

16.29
17.11

17.22

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʐʅɲʏʉɸɿɷʉʑʎ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʘʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ
ʖɲʌʏʊʆɿ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɳʌʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ

17.23

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʖɲʌʏʉʋʘʄɸʀʉʐ (ʖɲʌʏɿʃʙʆ)

17.24
17.29

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ɶɿɲ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʏʉʀʖʘʆ (ʏɲʋɸʏʍɲʌʀɲʎ)
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ ʖɲʌʏʊʆɿ

18.11

ȵʃʏʑʋʘʍɻ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ

18.12

ȱʄʄɸʎ ɸʃʏʐʋʘʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

18.13

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɸʃʏʑʋʘʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉɸɶɶʌɲʔɼʎ ʅɹʍʘʆ

18.14

Ȳɿɴʄɿʉɷɸʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

18.20

Ȱʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘʆ

19.10

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʉʋʏɲʆɽʌɲʃʉʋʉʀɻʍɻʎ (ʃʉʃʉʋʉʀɻʍɻʎ)

20.11

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲɸʌʀʘʆ

20.12

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʌʘʍʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ

20.13

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ɲʆʊʌɶɲʆʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ

20.14

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʉʌɶɲʆɿʃʙʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ

20.15

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲɺʘʏʉʑʖʘʆ ɸʆʙʍɸʘʆ

20.16

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʍɸ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʅʉʌʔɹʎ

20.17

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʍʐʆɽɸʏɿʃʉʑ ɸʄɲʍʏɿʃʉʑ (ʍʐʆɽɸʏɿʃʉʑ ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ) ʍɸ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʅʉʌʔɹʎ

20.20

20.41

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʌʘʅɳʏʘʆ, ɴɸʌʆɿʃɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸʋɿʖʌɿʍʅɳʏʘʆ, ʅɸʄɲʆɿʙʆ ʏʐʋʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ
ʅɲʍʏɿʖʙʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʍɲʋʉʐʆɿʙʆ ʃɲɿ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʏʀʄɴʘʍɻʎ

20.42

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ

20.51

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ

20.52

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʑʋʘʆ ʃʊʄʄɲʎ

20.53

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲɿɽɹʌɿʘʆ ɸʄɲʀʘʆ

20.59

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

20.60

22.19

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɻ ʔʐʍɿʃʙʆ ɿʆʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋɿʍʙʏʌʘʆ (ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ) ʃɲɿ ʍʘʄɼʆʘʆ ɲʋʊ ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ· ɲʆɲɶʊʅʘʍɻ ʃɲɿ
ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋɿʍʙʏʌʘʆ (ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ) ɲʋʊ ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ɸʄɲʍʏɿʃʊ (ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ)

22.21

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʋʄɲʃʙʆ, ʔʑʄʄʘʆ, ʍʘʄɼʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ʅʉʌʔʙʆ

22.22

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ

22.23

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ

22.29

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

23.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋɸɷʉʐ ɶʐɲʄɿʉʑ

23.12

ɀʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɸʋʀʋɸɷʉʐ ɶʐɲʄɿʉʑ

17.12
17.21

20.30

22.11
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23.13

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʀʄʉʐ ɶʐɲʄɿʉʑ

23.14

23.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɿʆʙʆ ɶʐɲʄɿʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɶʐɲʄɿʉʑ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɶʐɲʄɿʉʑ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʐʌʀʅɲʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

23.31

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ʋʄɲʃɿɷʀʘʆ ʃɲɿ ʋʄɲʃʙʆ

23.32

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʑɴʄʘʆ, ʋʄɲʃɿɷʀʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʉʋʏɼ ɶɻ

23.41

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

23.42

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ

23.43

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ʅʉʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ʅʉʆʘʏɿʃʙʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ

23.44
23.49

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɸʌɲʅɿʃɼʎ

23.51

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʏʍɿʅɹʆʏʉʐ

23.52

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʍɴɹʍʏɻ ʃɲɿ ɶʑʗʉʐ

23.61

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʍʃʐʌʊɷɸʅɲ

23.62

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ɶʑʗʉ

23.63

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʏʉɿʅʉʐ ʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ

23.64

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ

23.65

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɿʆʉʏʍɿʅɹʆʏʉʐ

23.69

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʍʃʐʌʊɷɸʅɲ, ɶʑʗʉ ʃɲɿ ʏʍɿʅɹʆʏʉ

23.70

Ⱦʉʋɼ, ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʏɸʄɿʃɼ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʄʀɽʘʆ

23.91

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɸɿɲʆʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

23.99

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʉʌʐʃʏʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

24.10

24.31

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴɲʍɿʃʉʑ ʍɿɷɼʌʉʐ, ʖɳʄʐɴɲ ʃɲɿ ʍɿɷɻʌʉʃʌɲʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʄʑɴɷɿʆʘʆ ʍʘʄɼʆʘʆ, ɲɶʘɶʙʆ, ʃʉʀʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʅɸ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʅʉʌʔɼ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
Ɏʐʖʌɼ ɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼ ʉʄʃɼ ʌɳɴɷʘʆ ʖɳʄʐɴɲ

24.32

Ɏʐʖʌɼ ɹʄɲʍɻ ʍʏɸʆʙʆ ʔʑʄʄʘʆ ʖɳʄʐɴɲ

24.33

Ɏʐʖʌɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ɷʀʋʄʘʍɻ ʅʉʌʔʉʌɳɴɷʘʆ ʖɳʄʐɴɲ

24.34

Ɏʐʖʌɼ ɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼ ʉʄʃɼ ʍʐʌʅɳʏʘʆ

24.41

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʄʑʏɿʅʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

24.42

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʄʉʐʅʀʆɿʉʐ (ɲʌɶʀʄɿʉʐ)

24.43

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅʉʄʑɴɷʉʐ, ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʐ ʃɲɿ ʃɲʍʍʀʏɸʌʉʐ

24.44

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʄʃʉʑ

24.45

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

24.46
24.51

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʋʐʌɻʆɿʃʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ
ɍʑʏɸʐʍɻ ʍɿɷɼʌʉʐ

24.52

ɍʑʏɸʐʍɻ ʖɳʄʐɴɲ

24.53

ɍʑʏɸʐʍɻ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

24.54

ɍʑʏɸʐʍɻ ɳʄʄʘʆ ʅɻ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

25.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʍʃɸʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʅɸʌʙʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʍʃɸʄɸʏʙʆ

25.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʋʉʌʏʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌɳɽʐʌʘʆ

25.21

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄɸɴɼʏʘʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ

25.29

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʆʏɸʋʊɺɿʏʘʆ, ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ʃɲɿ ɷʉʖɸʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʄɹɴɻʏɸʎ ɺɸʍʏʉʑ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ
ɽɹʌʅɲʆʍɻ

23.19

24.20

25.30
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25.61

ɇʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ, ʃʉʀʄɲʆʍɻ, ɲʆɿʍʊʋɲʖɻ ʏʑʋʘʍɻ ʃɲɿ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸʏɳʄʄʘʆ ʅɸ ɹʄɲʍɻ·
ʃʉʆɿʉʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

25.62

ɀɸʏɲʄʄʉʏɸʖʆʀɲ

25.71

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɲʖɲɿʌʉʋʀʌʉʐʆʘʆ

25.72

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʄɸɿɷɲʌɿʙʆ ʃɲɿ ʅɸʆʏɸʍɹɷʘʆ

25.73

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ

25.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʄʑɴɷɿʆʘʆ ɴɲʌɸʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɷʉʖɸʀʘʆ

25.92

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ

25.93

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ ʍʑʌʅɲ, ɲʄʐʍʀɷʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʏɻʌʀʘʆ

25.94

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʐʆɷɸʏɼʌʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃʉʖʄɿʉʅɻʖɲʆʙʆ

25.99

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋɷʃɲ

26.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ

26.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʅʔʉʌʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋʄɲʃɸʏʙʆ

26.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

26.30

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

26.40

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɸʐʌɸʀɲʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ

26.51

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ, ɷʉʃɿʅʙʆ ʃɲɿ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ

26.52

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʌʉʄʉɶɿʙʆ

26.60

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

26.70

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʉʋʏɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

26.80

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉʋʏɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ

27.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌʘʆ, ɻʄɸʃʏʌʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ

27.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʉʐ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ

27.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʍʏɻʄʙʆ ʃɲɿ ʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ

27.31

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʄʘɷʀʘʆ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ

27.32

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʍʐʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʘɷʀʘʆ

27.33

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ

27.40

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʔʘʏɿʍʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

27.51

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

27.52

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

27.90

28.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʉʐ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ ʃɲɿ ʍʏʌʉɴʀʄʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ, ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɿʃʑʃʄʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ

28.13

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɲʆʏʄɿʙʆ ʃɲɿ ʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ

28.14

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃʌʉʐʆʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ ɴɲʄɴʀɷʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʌɿɴɹʘʆ, ʉɷʉʆʏʘʏʙʆ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʃʀʆɻʍɻʎ, ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʉɷʉʆʏʘʏʙʆ
ʏʌʉʖʙʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʃʀʆɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʔʉʑʌʆʘʆ, ʃʄɿɴɳʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲʐʍʏɼʌʘʆ

25.50

28.11

28.15
28.21
28.22
28.23

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʆʑʗʘʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ ʔʉʌʏʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆʙʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ (ɸʃʏʊʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ)

28.24
28.25

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʖɸɿʌʊʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʗʐʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɻ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

28.29

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɸʆɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

28.30

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
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28.41

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɸʏɳʄʄʉʐ

28.49

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸɿʉʅɻʖɲʆʙʆ

28.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ

28.92

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɲ ʉʌʐʖɸʀɲ, ʏɲ ʄɲʏʉʅɸʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʉʅɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ

28.93

28.95

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ɼ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ

28.96

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

28.99

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɸɿɷɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

29.10

29.31

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʅɲʇʘʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ· ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆ ʃɲɿ
ɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

29.32

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

30.11

Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ ʋʄʘʏʙʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

30.12

Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻ ʍʃɲʔʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

30.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ɲʅɲʇʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʖɲʀʉʐ ʐʄɿʃʉʑ

30.30

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɻʅʊʋʄʉɿʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ

30.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ

30.92

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʉɷɻʄɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʆɲʋɻʌɿʃʙʆ ɲʅɲʇɿɷʀʘʆ

30.99

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʄʉɿʋʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

31.01

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ɶɿɲ ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

31.02

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ʃʉʐɺʀʆɲʎ

31.03

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏʌʘʅɳʏʘʆ

31.09

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʋʀʋʄʘʆ

32.11

Ⱦʉʋɼ ʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ

32.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɸɿɷʙʆ

32.13

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉʅʀʅɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɸɿɷʙʆ

32.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʐʍɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ

32.30

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

32.40

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ

32.50

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ

32.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʃʉʐʋʙʆ ʃɲɿ ɴʉʐʌʏʍʙʆ

32.99

ȱʄʄɸʎ ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɷʃɲ

33.11

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

33.12

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ

33.13

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʉʋʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

33.14

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

33.15

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ ʍʃɲʔʙʆ

33.16

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɻʅʊʋʄʉɿʘʆ

33.17

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ɳʄʄʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

33.19

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɳʄʄʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

33.20

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

35.13

ȴɿɲʆʉʅɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ

35.14

ȵʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ

28.94

29.20
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35.22

ȴɿɲʆʉʅɼ ɲɹʌɿʘʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʅɹʍʘ ɲɶʘɶʙʆ

35.23

ȵʅʋʊʌɿʉ ɲɹʌɿʘʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʅɹʍʘ ɲɶʘɶʙʆ

35.30

Ʌɲʌʉʖɼ ɲʏʅʉʑ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ

37.00

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʄʐʅɳʏʘʆ

38.11

ɇʐʄʄʉɶɼ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

38.12

ɇʐʄʄʉɶɼ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

38.21

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

38.22

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

38.31

Ȱʋʉʍʐʆɲʌʅʉʄʊɶɻʍɻ ʋɲʄɲɿʙʆ ɸɿɷʙʆ

38.32

Ȱʆɳʃʏɻʍɻ ɷɿɲʄɸɶʅɹʆʉʐ ʐʄɿʃʉʑ

39.00

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

41.10

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ

41.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃʏɿʌʀʘʆ ɶɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɸʎ ʃɲɿ ʅɻ

42.11

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʌʊʅʘʆ ʃɲɿ ɲʐʏʉʃɿʆɻʏʉɷʌʊʅʘʆ

42.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʍɿɷɻʌʉɷʌʊʅʘʆ

42.13

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶɸʔʐʌʙʆ ʃɲɿ ʍɻʌɳɶɶʘʆ

42.21

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉɿʆʘʔɸʄʙʆ ɹʌɶʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʅɸ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʐɶʌʙʆ

42.22

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉɿʆʘʔɸʄʙʆ ɹʌɶʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ

42.91

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐɷʌɲʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ

42.99

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

43.11

Ⱦɲʏɸɷɲʔʀʍɸɿʎ

43.12

Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɸʌɶʉʏɳʇɿʉʐ

43.13

ȴʉʃɿʅɲʍʏɿʃɹʎ ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ

43.21

ȸʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

43.22

ɉɷʌɲʐʄɿʃɹʎ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ʗʑʇɻʎ

43.29

ȱʄʄɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

43.31

ȵʋɿʖʌʀʍɸɿʎ ʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ

43.32

ɂʐʄʉʐʌɶɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ

43.33

ȵʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ɷɲʋɹɷʘʆ ʃɲɿ ʏʉʀʖʘʆ

43.34

ɍʌʘʅɲʏɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ

43.39

ȱʄʄɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɸʄɸɿʙʅɲʏʉʎ

43.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʍʏɸɶʙʆ

43.99

ȱʄʄɸʎ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

45.11

Ʌʙʄɻʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

45.19

Ʌʙʄɻʍɻ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

45.20

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

45.31

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
Ʌʙʄɻʍɻ, ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ, ɺʙʆʏʘʆ
ɺʙʘʆ, ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ ʃɲɿ ɻʅɿʏɸʄʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ, ʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ, ʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʇʐʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ

45.32
45.40
46.11
46.12
46.13
46.14
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46.19

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɸʋʀʋʄʘʆ, ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ,
ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɿɶʃɲʄɸʌʀɲʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ, ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ, ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉɿ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɳʄʄʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (46.18.11.03), ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ɿɲʏʌʉʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ɼ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ
(46.18.11.04), ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɲʆɲʄʙʍɿʅʘʆ
ʐʄɿʃʙʆ (46.18.11.05), ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʍɲʋʉʐʆɿʙʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʏɿʄɴʘʏɿʃʙʆ (46.18.11.07), ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ
ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ (46.18.11.08)
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɲʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ,
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɸɿɷʙʆ

46.21

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿʏɻʌʙʆ, ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ ʃɲʋʆʉʑ, ʍʋʊʌʘʆ ʃɲɿ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ

46.22

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ

46.23

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʆʏʘʆ ɺʙʘʆ

46.24

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʌʅɳʏʘʆ, ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʉʐ ɷɹʌʅɲʏʉʎ

46.31

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʌʉʑʏʘʆ ʃɲɿ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ

46.32

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʌɹɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃʌɹɲʏʉʎ

46.33

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɲɴɶʙʆ ʃɲɿ ɴʌʙʍɿʅʘʆ ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ʄɿʋʙʆ

46.34

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋʉʏʙʆ

46.36

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺɳʖɲʌɻʎ, ʍʉʃʉʄɳʏɲʎ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

46.37

46.39

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʔɹ, ʏʍɲɶɿʉʑ, ʃɲʃɳʉʐ ʃɲɿ ʅʋɲʖɲʌɿʃʙʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ
ʅɲʄɲʃʀʘʆ
ɀɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ

46.41

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

46.42

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

46.43

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

46.44

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ʋʉʌʍɸʄɳʆɻʎ ʃɲɿ ɶʐɲʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ

46.45

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ

46.46.12

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ, ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉʌɽʉʋɸɷɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

46.47

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʖɲʄɿʙʆ ʃɲɿ ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ

46.48

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ

46.49

46.52

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ

46.61

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ

46.62

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʌɶɲʄɸɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʌʐʃʏɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɳ
ɹʌɶɲ ʃɲɿ ɹʌɶɲ ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ, ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʊ

46.15
46.16
46.17

46.18

46.18.11.01
46.18.11.02
46.18.11.06

46.38

46.51

46.63
46.64
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ɸʅʋʊʌɿʉ ʌɲʋʏʉʅɻʖɲʆʙʆ ʃɲɿ ʋʄɸʃʏʉʅɻʖɲʆʙʆ
46.65

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ ɶʌɲʔɸʀʉʐ

46.66

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆʙʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ

46.69

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

46.72

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɳʄʄʘʆ ʃɲɿ ʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ

46.73

46.75

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʇʐʄɸʀɲʎ, ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʐɷʌɲʐʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ɶɿɲ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

46.76

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

46.77

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉʄɸɿʅʅɳʏʘʆ

46.90

47.25

ɀɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗʘʅɿʉʑ, ɲʌʏʉʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ɸɿɷʙʆ ɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋʉʏʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.29

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.30

47.42

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃʀʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.43

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.51

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.52

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

46.74

47.19
47.23
47.24

47.41

47.61

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.62

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.63

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.64

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.65

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.71

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.72

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.74

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉʌɽʉʋɸɷɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.75

47.77

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ, ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.78

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.79

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.81

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ, ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ

47.53
47.54
47.59

47.76
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47.89

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ
ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ

47.91.71

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ɿʅɲʏɿʍʅʉʑ, ʅɸ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ɼ ʅɹʍʘ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉʐ

47.91.72

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ʅɸ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ɼ ʅɹʍʘ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉʐ

47.91.73

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʏɲʇɿɷɿʉʑ, ʅɸ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ɼ ʅɹʍʘ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉʐ

47.99

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ

49.10

ɉʋɸʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

49.20

ɇɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

49.31

Ȱʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲʍʏɿɲʃɹʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

49.32

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏɲʇʀ

49.39

ȱʄʄɸʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

49.41

Ƀɷɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

49.42

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ

50.10

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

50.20

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

50.30

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

50.40

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

51.10

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

51.21

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

52.10

Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻ

52.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

52.22

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

52.23

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

52.24

ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ ʔʉʌʏʀʘʆ

52.29

55.10

ȱʄʄɸʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȱʄʄɸʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ʏɲʖʐʅɸʏɲʔʉʌɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏ ʉʀʃʉʆ
ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (delivery) (53.20.12)
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

55.20

Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ʍʑʆʏʉʅɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ

55.30

ɍʙʌʉɿ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

55.90

ȱʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

56.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ

56.21

56.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
Aʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ
ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01)
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ

58.11

ȶʃɷʉʍɻ ɴɿɴʄʀʘʆ

58.12

ȶʃɷʉʍɻ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ

58.13

ȶʃɷʉʍɻ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ

58.14

ȶʃɷʉʍɻ ɹʆʏʐʋʘʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ

58.19

ȱʄʄɸʎ ɸʃɷʉʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

58.21

ȶʃɷʉʍɻ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ɶɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ

58.29

ȶʃɷʉʍɻ ɳʄʄʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ

47.82

53.20

56.29

59.11
59.12
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ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
59.13

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ

59.14

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

59.20

ȸʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʅʉʐʍɿʃɹʎ ɸʃɷʊʍɸɿʎ

60.10

Ɇɲɷɿʉʔʘʆɿʃɹʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ

60.20

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ

61.90

ȱʄʄɸʎ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

62.01

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

62.02

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʍʐʅɴʉʐʄʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ

62.03

63.11

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ, ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

63.12

ȴɿʃʏʐɲʃɹʎ ʋʑʄɸʎ (web portals)

63.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ ɸɿɷɼʍɸʘʆ

63.99

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʋɷʃɲ

64.20

64.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʖɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐ (holding)
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʃɲʏɲʋɿʍʏɸʑʅɲʏɲ (trusts), ʃɸʔɳʄɲɿɲ (funds) ʃɲɿ ʋɲʌɸʅʔɸʌɼ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ʅɹʍɲ
ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼ ʅʀʍɽʘʍɻ (leasing)

65.11

Ȱʍʔɳʄɸɿɸʎ ɺʘɼʎ

65.12

Ȱʍʔɳʄɸɿɸʎ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ɺʘɼʎ

65.20

Ȱʆʏɲʍʔɳʄɿʍɻ

66.12

66.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ʖʌɸʉɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ɲɶɲɽʙʆ
ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʃɲɿ ɺɻʅɿʙʆ

66.22

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʊʌʘʆ ʃɲɿ ʅɸʍɿʏʙʆ

66.29

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ɲʍʔɲʄʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ

66.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ

68.10

Ȱɶʉʌɲʋʘʄɻʍʀɲ ɿɷɿʊʃʏɻʏʘʆ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

68.20

ȵʃʅʀʍɽʘʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɿɷɿʊʃʏɻʏʘʆ ɼ ʅɿʍɽʘʅɹʆʘʆ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

68.31

ɀɸʍɿʏɿʃɳ ɶʌɲʔɸʀɲ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

68.32

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ, ɹʆɲʆʏɿ ɲʅʉɿɴɼʎ ɼ ɴɳʍɸɿ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

69.10

70.10

Ɂʉʅɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ, ʏɼʌɻʍɻʎ ɴɿɴʄʀʘʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋɲʌʉʖɼ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʍʐʅɴʉʐʄʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɸʆʏʌɿʃʙʆ ɶʌɲʔɸʀʘʆ

70.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

70.22

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʅɴʉʐʄʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʍʐʅɴʉʐʄʙʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

71.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʊʆʘʆ

71.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʍʐʅɴʉʐʄʙʆ

71.20

Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ɷʉʃɿʅɹʎ ʃɲɿ ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ

72.11

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏɻ ɴɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ

72.19

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍɸ ɳʄʄɸʎ ʔʐʍɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ ʃɲɿ ʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃɼ

72.20

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏɿʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɲʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ

73.11

ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ɶʌɲʔɸʀɲ

62.09

64.30

66.19

69.20
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73.12

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʏɲ ʅɹʍɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ

73.20

ȶʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍʃʉʋɼʍɸɿʎ

74.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ

74.20

Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

74.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ

74.90

ȱʄʄɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ, ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

75.00

Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

77.11

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

77.12

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʔʉʌʏɻɶʙʆ

77.21

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

77.22

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ

77.29

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

77.31

77.34

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ɹʌɶʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ
ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ)
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʄʘʏʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

77.35

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

77.39

78.10

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ɸɿɷʙʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ ɲɶɲɽʙʆ ʋɷʃɲ
ȵʃʅʀʍɽʘʍɻ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌɸʅʔɸʌʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ɹʌɶɲ ʅɸ
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʑʌɸʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

78.20

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʑʌɸʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ

78.30

ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ

79.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ

79.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ

79.90

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

80.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

80.20

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

80.30

81.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ( ɇʐʆɷʐɲʍʅɹʆɸʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʍɸ ʃʏʀʌɿɲ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ (ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ, ʔʑʄɲʇɻʎ, ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃʄʋ)
ȳɸʆɿʃʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃʏɿʌʀʘʆ

81.22

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ

81.29

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ

81.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʉʋʀʉʐ

82.11

82.20

ɇʐʆɷʐɲʍʅɹʆɸʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʉʐ
Ȱʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ ʔʘʏʉʏʐʋɿʙʆ, ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɶʌɲʅʅɲʏɸɿɲʃɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ

82.30

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

82.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʀʍʋʌɲʇɻʎ ʃɲɿ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ

82.92

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ

82.99

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
Ɇʑɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ ʐɶɸʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ɲʍʔɳʄɿʍɻ

77.32
77.33

77.40

81.10

82.19

84.12
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84.23

Ɇʑɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅɴʉʄɼ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ȴɿʃɲɿʉʍʑʆɻ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

85.10

Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.20

Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.31

ȳɸʆɿʃɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.32

Ɉɸʖʆɿʃɼ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.41

ɀɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ʅɻ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.42

Ɉʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.51

Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.52

Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.53

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ

85.59

ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

85.60

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

86.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ɶɸʆɿʃʙʆ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ

86.22

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ

86.23

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ

86.90

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ ʐɶɸʀɲʎ

87.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʆʉʍʉʃʉʅɸɿɲʃɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ʆʉɻʏɿʃɼ ʐʍʏɹʌɻʍɻ, ʗʐʖɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʉʐʍɿʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ

84.13

87.20
87.30

88.91

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʅɹʌɿʅʆɲʎ ʖʘʌʀʎ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ɳʏʉʅɲ
ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ

88.99

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʅɹʌɿʅʆɲʎ ʖʘʌʀʎ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ʋɷʃɲ

90.01

Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.02

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.03

Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ

90.04

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

91.01

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ

91.02
91.03
91.04

93.11
93.12
93.13
93.19

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ
Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (online) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.14), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.21)
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ
ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

93.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ

93.29

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ

94.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʌɶʉɷʉʏɿʃʙʆ ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʆ

94.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʆ

94.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʙʆ ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʆ

94.99

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɳʄʄʘʆ ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

87.90
88.10

92.00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5246/26.11.2020

58271

95.11

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

95.12

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

95.21

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɸʐʌɸʀɲʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ

95.22

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍʋɿʏɿʉʑ ʃɲɿ ʃɼʋʉʐ

95.23

ȵʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

95.24

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ɸʋʀʋʄʘʍɻʎ

95.25

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ

95.29

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʃɲɿ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

96.01

Ʌʄʑʍɿʅʉ ʃɲɿ (ʍʏɸɶʆʊ) ʃɲɽɳʌɿʍʅɲ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

96.02

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ

96.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ
ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ., ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʉɿʃɿɲʃʉʑ ʐʋɻʌɹʏɻ (96.09.19.13), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʉɷɻɶʉʑ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ (96.09.19.15)
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops-in a-shop),
ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlet), ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɹʃɷʉʍɻʎ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ (branded) ʗɻʔɿɲʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɸʎ ʍʏʉ ɀɻʏʌʙʉ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɀɹʍʘʆ ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ (ɀɻʏʌʙʉ Online
Media) ʋʉʐ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɼ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ ɸɶɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɸʆʏɲʖɽʉʑʆ ʍɸ ɲʐʏʊ ʃɲʏʊʋɿʆ ɹɶʃʌɿʍɻʎ
ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ ȳȳȵȵ.
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ,
ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ, ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ɲʔʉʌʉʄʉɶɼʏʘʆ ɸɿɷʙʆ.
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃɼʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ ʋʌʉʋʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʖʌɻʍʏʙʆ.

96.09

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
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