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(вцсоток до
розмiру

прожиткового
MiHiMyMy)

Розлрiбна торгiвля

47.8l

Розлрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами,
напоями та тютюновими виробами

l0%

47.82
Розлрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках текстильними виробами,
одягом i взуттям

|0%

47 .89 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках iншими товарами I0%
Побутовi послуги

0l .61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi l0%
0|.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi I0%
02.40 надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi I0%
1з.20 Ткацьке виробництво l0%
l5.20 Виробництво взуття |0%
l4.1з Виробництво iншого верхнього одягу l0%
14.1 l Виробництво одягу зi шкiри ю%
|4.|4 Виробництво сцiднього одягу |0%
l4.19 Виробництво iцшого одягу й aKcecyapiB |0%
14.20 Виготовлення виробiв з хrгра |0%

Iз.92 Виробництво готових текстильних виробiв, KpiM одягу l0%
l4.39 виробництво iнщого трикотажного та в'язаного одягу |0%
1 3.9з Виробництво килимiв i килимових виробiв l0%

1 3.95
виробництво нетканих текстильних MaTepimliB та виробiв iз них,
KpiM gлягу l0%

l з.99 Виробництво iнших текстильних виробiв H.B.i.y. l0%

|5.12
виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних
виробiв зi шЦри та iнших матерiалiв |0%

95.23 Ремонт взуrгя та шкiряних виробiв l0%
95.24 ремонт меблiв i домашнього начиння |0%
31.09 Виробництво iнших меблiв l0%
з2.99 Виробнццтво iншоТ продукцiТ, H.B.i.y. I0%

|6.22 Виробництво щитового паркету |0%

|6.2з l0%

25.7 | Виробництво столових приборiв l0%
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25.72 Ви ництво замкiв i них петель |0%

25.99 Виробництво iнших готових метсцIевих
l0%

95.25 Ремонт годинникiв i ювелфних виробiв |0%
95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i прелметiв особистого вжитку |0%
96,02 Надання послуг перукарнямц та салонами краси |0%
33.1 l ремонт i технiчне обслryговування готових метЕlлевих виDобiв |0%
33.1 9 ремонт i технiчне обслуговування iнших машин i устаткування |0%
33.20 Установлення та монтаlк машин i устаткування |0%
4з.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи |0%
4з.з2 Установлення столярних виробiв |0%
43.91 Покрiвельнi роботи l0%
45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв |0%
7 4.|0 спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну |0%
7 4.20 Дiяльнiсть у сферi фотографiТ |0%
77.2| Прокат ToBapiB для спорту та вiлпочинку I0%
77.22 прокат вiдеозаписiв i дискiв |0%
77 .29 Црцlкат iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку |0%
7 4.з0 надання послуг перекладу |0%
81.2l Загальне прибирання булинкiв I0%
81.29 Iншi види дiяльностi з прибирання |0%
81.30 надання ландшафтних послуг |0%

82.|9
Фотокопiювання, пiдготування документiв та iнша
спецiапiзована допомiжна офiсна дiяльнiсть l0%

87.1 0 Щiяльнiсть iз догляду за хворими iз забезпеченням проживання |0%

87.з0
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання для осiб
похилого BiKy та iнвалiдiв

|0%

88.9l !енний догляд за дiтьми |0%
95.1 l Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування |0%
95.12 Ремонт обладнання зв'язку l0%

95.2|
Ремонт електронноТ апаратури побутового призначення для
прцймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення

|0%

95.22 ремонт побутових приладiв, домашнього й садового обладнання |0%

96.01 прання та хiмiчне чищення текстильних i хутряних виробiв
|0%

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |0%
96.03 Органiзування похов!tнь i надання суlчliжних послуh |0%
9б.09 Надання iнших iндивiду€Lпьних послуг, H.B,i.y. / l0%

90.03.0
Послуги, пов'язаня з очищенням та прибирфям7Ьимiще_нь за

щдцщдуальццi{lаrdQрленням / / ,a) |0%
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щ
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