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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1107
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 11.3.2020
(Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄76).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2901) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών».
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9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3051/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ
Β΄ 859/14.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των
αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων.».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄857/14.3.2020)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β’ 855/
13.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και
27.3.2020.».
14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ Β’/783/
10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
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πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού
της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως
και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (Β’ 782/10.3.2020)
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (Β’ 833 /
12.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων
διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων,
κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της
Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως
και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 915/
17.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/
30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
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λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
1/05/2020 μέχρι και 29/05/2020, των επιχειρήσεων, οι
οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον συνημμένο
πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20/03/2020.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την
01/05/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων
(μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της
σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου
της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί
από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
6. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις υπ’ αριθμ.
Α.1054/2020 (ΦΕΚ Β΄ 950), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Α.1063/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1043) και Α.1073/2020
(ΦΕΚ Β΄ 1158), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.
Α.1084/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1387) αποφάσεις.
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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

ȵʃʏʌʉʔɼ ɶʉʐʆʉʔʊʌʘʆ ɺʙʘʆ (ɲʄɸʋʉʑʎ, ʅɿʆʃ, ʅʐʉʃɳʍʏʉʌɲ, ʏʍɿʆʏʍɿʄɳ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ)

01.49.3

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏʘʆ

01.63.10.12

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

ȵʇʊʌʐʇɻ ʄʉɿʋʙʆ ʅɻ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ

08.11

ȵʇʊʌʐʇɻ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʄʀɽʘʆ, ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉʐ, ɶʑʗʉʐ, ʃɿʅʘʄʀɲʎ ʃɲɿ ʍʖɿʍʏʊʄɿɽʉʐ

08.12

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

10.51

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɸʀʘʆ ʃɲɿ ʏʐʌʉʃʉʅʀɲ

10.52

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲɶʘʏʙʆ
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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

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖʉʆʏʌʙʆ ʃɲɿ ʄɸʋʏʙʆ ʍʖʉɿʆɿʙʆ, ʍʋɳɶɶʘʆ ʃɲɿ ɷɿʖʏʐʙʆ

13.95

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆɲ ɸʀɷɻ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʆɷʑʅɲʏɲ

13.96

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

15.20

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

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

15.12
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17.11

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

17.12

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ

17.21

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʐʅɲʏʉɸɿɷʉʑʎ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʘʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ ʖɲʌʏʊʆɿ

17.22

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

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

16.29

20.30

22.11

23.19
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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

25.30

25.61

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʄɹɴɻʏɸʎ ɺɸʍʏʉʑ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɽɹʌʅɲʆʍɻ
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

24.20

25.50
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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

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

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
ɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

29.32

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

28.94

29.20

ʃɲɿ
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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

35.30

Ʌɲʌʉʖɼ ɲʏʅʉʑ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ

41.10

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ

41.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃʏɿʌʀʘʆ ɶɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɸʎ ʃɲɿ ʅɻ

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

Τεύχος B’ 1824/13.05.2020

Τεύχος B’ 1824/13.05.2020
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45.20

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

45.31

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

45.32

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

45.40

46.19

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, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ
ʋʙʄɻʍɻ ʍʏɸʌɸʙʆ, ʐɶʌʙʆ ʃɲɿ ɲɹʌɿʘʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (46.12.11)
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʇʐʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ,
ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ
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 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

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʔɹ, ʏʍɲɶɿʉʑ, ʃɲʃɳʉʐ ʃɲɿ ʅʋɲʖɲʌɿʃʙʆ

46.38

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ

46.39

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

46.47

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 ɸʅʋʊʌɿʉ

46.11
46.12
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18.11.01
46.18.11.02
46.18.11.06

46.51

46.63
46.64
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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

ɀɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01), ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋɸʌʀʋʏɸʌʉʐ (47.19.10.02 )
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

46.74

47.19
47.23
47.24
47.25

47.42

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ 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

47.61
47.62
47.63
47.64

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
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
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
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

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
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ (47.78.85)
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.29
47.41

47.53
47.54
47.59

47.76
47.77
47.78
47.79

47.89

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

47.99

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ

49.10

ɉʋɸʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

47.81
47.82
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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

ȱʄʄɸʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

55.10

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

59.11

59.13

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
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

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

56.29

59.12

62.09
63.11
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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

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

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ɹʌɶʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ
ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ

64.30

66.19

69.20

77.32
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77.34

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

84.23

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
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

77.33

77.40

81.10

82.19

84.12
84.13
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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

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

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ

91.03

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

91.04

93.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ
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)
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

93.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ

93.13

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

93.19

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.

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
96.09

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, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ ɸʀʍʉɷʉ
ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ.
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
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ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ ȳȳȵȵ.

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲɿ
ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ ʃɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ.
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃɼʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ ʋʌʉʋʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʖʌɻʍʏʙʆ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1824/13.05.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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