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послуг:

1{'л' 12: 1ранспортн! засоби; засоби перем!щування по земл!, по вод!, пов!трям; автобуси; ав-
тобуси (м!жм!оьк!); автомоб!л! вантажн!; автомоб!л! легков!; автомоб!л! швидко| допо-
моги; автомоб!л!-бетоном!шалки; автомоб!л!-рефрижератори; автомоб!льн! капоти;
автомоб!льн| кузови; автомоб!льн! ланцюги; автомоб!льн! шас!; автомоб!льн! .)]ини:
автонавантажуван!, вилков! автонавантажуван!; автопокришки; автофургони житлов!;
аероплани; аеросани; аморти3атори (ударопоглинан!) автомоб!льн!; амортизатори

. (ударопоглинан!) п!дв!сок до транспортних засоб!в; апарати, машини та прилади Аля
аеронавтики; багажники для мотоцикл!в; багажники до транспортних засоб!в; багажн!
в!зки; двокол!сн! в!зки; багажн! с!тки до транспортних заооб!в; балансувальн! важки до
кол!с транспо!этних засоб!в; бампери (буфери) транспортних засоб!в; бампери
автомоб!льн!; бандаж! для кол!с транспортних засоб!в; бандаж! маточин кол1с; барж!;
баркаси; шлюпки; безкамерн! велосипедн! шини; безпечн! кр!сла для д!тей до транс-
портних засоб!в; безп1лотн! автомоб!л! (автономн! 'автомоб!л!); боков! дзеркала для
транспортних засоб!в; броньован! транспортн! засоби; будиночки-автопричепи; буфе-
ри до |здових складник!в зал!зничних; буфети перем!сн! (автомоб!л!); вагонетки; ваго-
нетки перекидн! вантажн!; вагони-ресторани; вагони-рефрижератори; вантажн!
трикол!сн! велосипеди ! мотоцикли; велосипеАи; велосипедн! багажники; велосипедн!
в!дкидн| п!дн!жки; велосипедн! гальма; велосипедн! двигуни; велосипедн! дзвоники;
велосипедн! захисн! о[тки для одягу; велосипедн! керма; велосипедн! колеса;
велосипедн! кошики; велосипедн! ланцюги; велосипедн! педал!; велосипедн! рами;
велосипедн! с!дла; велосипедн! шатуни; велосипедн! шестерн!; велооипедн! 

'дини;велосипедн! щитки протигрязьов!; верх в!дкидний Аля дитячих прогулянкових коляоок;
верх в!дкидний до транспортних засоб!в; весла; весла для каное; весла кормов!;
викидн! кр!сла до л!так!в; в!зки (вози); в!зки для шланг!в; в!зки.зал!зничних вагон!в;
в!зки !нвал!дн!; в!зки на покупки; в!зки-окутери для людей з обмеженими можливостя-
ми; в!йськов! транспортн! заооби; в!кна до транспортних засоб!в; в!трове (передно)
скло до транспортних заооб!в; гальма до транспортних засоб!в; гальмов! диски до
транспортних засоб!в; гальмов! колодки до автомоб!л!в; гальмов! накладки до транс_
портних засоб!в; гальмов! п!дкладн! до транопортних засоб1в; гальмов! сегменти до
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транспортних засоб!в; гвинти (руш!т) до суден; г!дравл!нн! системи до транспортних
засоб!в; г!дроплани; г!дротрансформатори (перетворюван! крутильного моменту) до
наземних транспортних засоб!в; гл!сери; гольф-моб!л! (транспортн! засоби); гребен!
обод!в до зал!зничних кол!с; двер! до транспортних засоб!в; двигуни до наземних
транспортних засоб!в; джойстики для транопортних засоб!в; дзеркала заднього виду:

димар! до локомотив!в; димар! до суден; дирижабл! (аеростати вкеровн!); дистанц1йно
керован! транспортн| засоби, кр!м !грашкових; дитян! прогулянков! коляски; драги
(земленерпалки) (судна); дре3ини; дрони в!йоькового призначення; дрони цив!льного
призначення; електродвигуни до назем.них транспортних засоб!в; зал!зничн! зчепи:
заслони в!д сонця до автомоб!л!в; звуков! попереджальн! пристро| для велосипед!в;
звуков! сигнали до транспортних засоб!в; знаряддя для лагодження надувних камер;
3чепи до причеп!в; зчеплення до наземних транспортних засоб!в; !люм!натори; каб!ни

до п!дв!сних канатних дор!г; камери для велосипедних шин; камери до надувних шин;

канатн! (п!дв!сн!) дороги з одномпсними кр!слами; каное; капоти двигун!в до наземних
транспортних засоб!в; картери до наземних транспортних засоб!в, кр1м двигунових;
керма (рул!, стерна); кермов! колеса до транспортних засоб!в; клапани до шин транс-
портних засоб!в; кнехти суднов! (морськ!); кр|пильн! планки (морськ!); ковпаки маточин
кол!о; колеса в1льноходов! до наземних транспортних засоб!в; колеса до рудникових
в!зк!в; колеса до транспортних засоб!в; кол!щата до в!зк!в (транспортних засоб!в); ко-
ляски до мотоцикл!в; коляски-люльки для немовлят; корабл! (судна морськ!); коробки
передавальн! до наземних транспортних засоб!в; корпуси суден; косм!чн! корабл!'
апарати; кранц| до суден; кр:сла до транспортних засоб!в; кузови до транспортних
засоб!в; лазаретн! фургони; ланки гусенинн: до транспортних засоб!в (роликов!'
тракторн!); латки клейк! гумов! для лагодження надувних камер; ливарн! в!зки; лижн-

багажники автомоб!льн!; личковання внутр!шно для транспортних засоб!в; лптаки-

амф!б!|; л!тальн! апарати; локомотиви; маточини для велосипедних кол!с; маточини
для кол!с транспортних засоб1в; монтажн! опори двицна для наземних транспортних
засоб!в; мопеди; моторолери; мотоциклетн! в!дкидн! п!днпжки; мотоциклетн! двицни:
мотоциклетн! керма; мотоцик'тетн! ланцюги; мотоциклетн! рами; мотоциклетн! с!дла:
мотоцикли; муфти до кол!сних спиць; муфти зчеплювання до наземних транспортних
заооб!в; накривки паливних бак!в до транспортних засоб!в; насоси для велосипедних

-шин; ножн! сани; ободи велосипедних кол!с; ободи кол!с транспортних засоб!в:
одн!плювальн! пристро| до суден; омн!буси; ос! транспортних засоб!в; осьов1 шийки'.

очисники в!трового (переднього) скла; очионики фар; парашути; паоажирськ! вагони
зал!зничн!; паски безпеки до кр!сел транспортних засоб:в; передавальн! вали до на-
3емних транспортних заооб!в; передавальн! зубнаот! механ!зми до наземних транс-
портних засоб!в; Ёередавальн[ ланцюги до наземних транспортних засоб!в;
перекидач! (настини вагон!в та вагонеток); перекидн! в!зки; перекидн! кузови вантаж-
них автомоб!л!в; п1дв!ски пружинн! (ресори) до транспортних заооб!в; п!дв!сн! транс-
портери; п!дгол!вники до кр!сел транспортних засоб!в; п!д!ймальн! механ!зми кузов!в
(настини наземних транспортних засоб!в); п!д1йман! для лижник!в; пневматичн! шини;
пов!трян; насоси (помпи) (приладдя до транспортних засоб!в); пов!трян! подушки (за-
соби безпеки для автомоб!л!в); покажники повертання велооипеднп; покажчики повер-
тання до транспортних засоб!в; поливальн! автомашини; понтони; поп!льниц!
автомоб!льн!; пороми (судна); похил! спуски до суден; прив'яз! безпеки до кр!сел
транспортних заооб!в; прикурюван! автомоб!льн!; протигрязьовики (щитки
протигрязьов!); протизасл!пов! пристро| до транспортних засоб!в; протиковзов! ланцю-
ги; протиковзов! пристро[ до шин транспортних засоб!в; протикрад!жн1 пристро': до
транспортних засоб|в; протикрад!жн1 сигнальн1 пристро| для транспортних заооб:в;
протимоск!тн! с!тки Аля дитячих прогулянкових колясок; пружинн! 'амортизатори

(ударопоглинан:) до транспортних засоб!в; рангоути до суден; реактивн! двигуни до
наземних транопортних засоб!в; редуктори до наземних транспортних засоб!в; рухо-
мий склад зал!зничний; рухомий склад фун!кулер|в; рунн! в!зки; руш!йн! гвинти; руш!йн!
гвинти до новн!в; руш!йн! механ!зми до наземних транспортних засоб!в; самокати
(транспортн! засоби); оани (транспортн! засоби); сигнальн| пристро| заднього ходу до
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транспортних засоб!в; спальн! вагони; спальн! м!сця до транспортних засоб!в; спиц!для велосипедних кол!с; спиц! кол|с до транспортних засоб!в; спойлери до транспБрт-них засоб!в; спортивн! автомоб|л!; стернов! пристро1' до суден; суднов! гаки; сумкис!дельн! до велосипед!в; сходи до транспортних 3асоб!в; ?'"*'; тельфери (канатн!п!дв!сн! дороги); теплов! аеростати; торс;они до транопортних 3асоб!в; трактори;трамват; трансм!с!т (передавач!) до-наземних транспортних засоб!в; транспортн! засо-би електричн!; транспортн! засоби на пов!тряних подушках; транспортн! засоби
рейков!; трейлери (транспортн| заооби); трикол|сн! велоси;еди ! мотоцикли; турб!ни доназемних транспортних заооб!в; тягов! Авигуни наземних транспортних засоб!в; тягов!ланцюги до наземних транспортних засоб!в; укривала (певно!'форми) на транопортн!
засоби; укривала до керм транспортних засоб!в; уст)тко'""*" для в:дновлювання
протектор|в шин; устатковання до п!дв!оних (кана!них) дор!г; фун!кулери; фургони(транспортн! засоби); ходов| частини транспортних засоб!в; нистильн! в!зки; човни;човнов: кочети; чохли для Аитячих прогулянкових колясок; чохли на запасн! колеса;чохли на запасн! покришки; чохли на кр!сла транспортних засоб!в; нохли 

"" ];!]"мотоцикл!в та велосипед!в; шас! транспортних засоб!в; шатуни до наземних транс-портних засоб|в, кр!м деталей двигун!в; шини тверд! д," 
^',1. 

,р"""''р'них засоб!в;
'!!ипи 

для шин; шлюпбалки до суден; шпангоути до суден; щогли до новн!в; яхти.
кл' 35' Рекламування; керування п!дприемницькою д!яльн!стю; адм!н!стрування у сфер!п|дприемницько| д!яльност!; оф!сн! роботи; адм!н;стра''"'Б 

'ор'о,"**я 
замовлень накуп!влю; адм!н!стрування програм лояльност! для :т:!онт!в; а|м!н!стрування 

'р'ф"'лояльност! для пост!йних кл!ент!в ав!акомпан!й; анал!зування соб!вартост!;' 
"'][''п!дприомницько| д!яльност!; аукц!онний продаж; аутсорсингове адм!н|стративне *йування для компан!й; бухгалтерський обл!к; ведення бухгалтерських книг; веб-!ндексування на комерц!йн! або рекламн| потреби; 

"'''а*"" ринку; визначаннягромадсько| думки; виписування рахунк!в; влаштовування передплати газет для!нших; влаштовування переАплати телекомун!кац!йних послуг Ё!я ;нших; готуванняплат!жних документ!в; готування податкових декларац!й; демон"'рування товар!в;
дов!дков! послуги у сфер! п|дприемницько| д!яльност!;' 

'допомога 
в керуванн!п:дприемницькою д!яльн!стю; допомога у комерц!йному або 

'рБйй.,'"ому керуванн!;
дорадн! послуги для керування п!дприемницькою д|йльн!стй; доол!джу.а"'"'щодоп|дприомницько! д!яльноот!; економ!нне прогнозування; забезпенування !нформац!еюв сфер! п!дприомницько| д!яльност! за допомогою веб-са йт1в; збирання !нформац!| укомп'ютерн! 'бази даних; збирання статистичних даних, !нформування щодоп!дприомницько| д!яльност!; керування д|яльн!стю артист!в-виконавц!в; керування
д!яльн!стю в!льнонайманих прац!вник!в; керування д!яльн!стю готел!в; керування
д!яльн!стю спортсмен:в; керування д!яльн!стю-щодо програм з в!дшкодовування вит-
рат для :нших; комерц|йне !нформування та поради для споживан!в (центри п1дтрим,киспоживач!в); комерц!йне керування л!цензуванням товар!в ! послуг для |нших;комп'ютеризоване ведення справ; коноультування з керування персоналом; консуль-тування з керування п!дприемницькою д!яльн!стю; консультування з орган!зо"у"а**"
п!дприемницько|'д!яльност!; маркетинг; маркетингов! досл!дйування; машинописн! ро-боти; надавання !нформац!| щодо комерц!йних та д!лови* *о"'а*'!в; надавання он-лайнових торговельних майданчик!в для покупц!в та продавц!в товар!в ! послуг; напи-сання б!ограф!нних дов!док для |нших; написання резюме для !нших; написання рек-ламних текст!в; написання сценар!}в на рекламн! потреби;'обробляння текст!в; онов-лювання рекламних матер!ал|в; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах
даних; оптим|зац!я в!дв!дуваност!. веб-сайт!в; орган!зовування 

"йс'а"'к на комерц!йн!або рекламн! потреби; орган!зовування показ!в 
''д на рекламн| потреби;

орган!зовування ярмарк!в на комерц!йн! або ре:с:амн! потреби; 
'р""ду'"*ня реклам-ного м!сця; оформляння в!трин; оц!нювання п!дприомницько| д!яльност!; п!д6ирання

персоналу; поради щодо орган!зовування ! керування п!дприемницькою дйльн!стю;послуги агентств комерц!йного |нформування; послуги агентств працевлаштування;
послуги екоперт!в з ефективност! п!дприомницько| д!яльноот!; послуги 3 аутсорсингу
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(допомога у сфер! п!дприемницько!' д!яльност!); послуги з керування
п!дприомницькими проектами для об'окг!в буд!вництва; послуги 3 комерц!йного посе-
редництва; послуги з макетування на рекламн! потреби; послуги з нагадування про
д!лов! зустр!н! (оф!сн! роботи); послуги з огляду преси; послуги з пор|внювання ц!н; по-
слуги з постачання для !нших (закуповування товар!в та замовляння послуг для :нших
п!дприемств); послуги з релокац!| для п!дприемств; поолуги з фотокоп!ювання; послуги
з! складання граф!к!в д!лових зустр!ней (оф!сн! роботи); послуги !з заповнювання
податково| декларац!|; послуги !мпортно-експортних агентств; послуги манекенник!в
для рекламування або сприяння продажам; поолуги рек''!амних агентств; послуги
секретар!в; послуги щодо зв'язк!в з громадськ!стю; послуги щодо роздр!бного або оп-
тового продажу фармацевтичних, ветеринарних ! г!г!он!нних препарат!в та медичних
товар!в; пошук даних у комп'ютерних файлах для !нших; пошук спонсор!в; пошукова
оптим!зац!я Аля сприяння продажам; представляння товар!в на засобах
!нформування з метою роздр!бного продажу; приймання телефонних дзв!нк!в для не-

доступних абонент!в; прокат б!лборд!в (рекламних щит!в); прокат оф!сних машин ! об-
ладнання; прокат рекламних матер!ал!в; прокат рекламного часу на засобах
!нформування; прокат торговельних автомат!в; прокат торговельних стенд!в; прокат

фотокоп!ювальних машин, пряме поштове рекламування; психолог!чне тестування
для в!дбирання персоналу; публ!кування рекламних текст!в; радпорекламування; рек-
ламування з оплатою переход!в на веб-стор!нку за рекламним оголошенням; рекла-
мування зовн!шно; розклеювання рекламних плакат!в; рекламування поштою; рекла-
мування через комп'ютерну мережу в режим! он-лайн; репродукування документ!в;
розповсюджування зразк!в; розповсюджування рекламних матер!ал!в; розробляння
рекламних матер!ал!в; розол!дування у сфер! п!дприомницько| д!яльноот!; оистемати-
зування |нформац!| у комп'ютерн! бази даних; окладання зв!т!в про стан рахунк!в;
сприяння продажам для !нших; створювання рекламних ф!льм!в; стенографування;
текстове записування |нформац!| (оф!сн! роботи); телев!з!йне рекламування;
телемаркетингов! послуги; узгоджування та укладання комерц!йних угод для трет!х
стор!н; фахове консультування щодо п!дприемницько! д!яльност!; розм!щування в од-
ному м!сц!, на користь !ншим особам, асортименту товар:в (кр!м }х транспортування),
яке дао 3могу покупцям зручно оглядати ! купувати ц! товари у магазинах роздр!бно|
торг!вл!, на п!дприемствах оптово| торг!вл!, за допомогою каталог:в посилково| торг!вл!
або електронних засоб!в, в тому нисл! нерез веб-сайти або програми телемагазин!в.

&.36: 6трахування; ф!нансов! операц!|; кредитно-грошов! операц!|; операц!} з нерухомим
майном; актуарн! послуги; анал!зування ф!нансове; банк!вськ! послуги; брокерськ! по-
слуг|А на фондовому.ринку; брокерськ! послуги щодо акц1й та облпгац1й; брокерськ! по-
слуги щодо вуглецевих кредит!в; брокерськ| послуги щодо нерухомого майна;
брокерськ! послуги щодо страхування; брокероьк! послуги щодо цпнних папер!в;
брокерськ! послуги; визначання вартост! ремонту (ф!нансове оц!нювання); випускання
дорожн!х чек!в; випускання кредитних карток; випускання ц!нних папер!в; вкладання
кошт!в; влаштовування ф!нансування Аля об'окт!в буд!вництва; дистанц!йне
банк!вське обслуговування; дов!рне керування ф!нансовими активами; дорадн! послу-
ги щодо заборгованоот!; електронне переказування кошт!в; забезпенування
ф!нансовою !нформац!ою за допомогою веб-сайт!в; збер!гання у сейфах; збер!гання
ц!нностей; збирання кошт!в на благод!йн!сть; збирання орендно| плати; !нвестування
кап!талу; !потечн! банк!вськ! операц!|; керування житловим будинком; керування неру-
хомим майном; кл!ринг ф!нансовий; ф!нансов! послуги кл!рингових установ; консуль-
тування щодо страхування; котирування б!ржове; кредитування п!д заставу; морське
страхування; надавання знижок !ншим особам у 3акладах-учасниках, 3а умови вико-

ристання членсько] картки; надавання позик (ф!нансування); надавання позик 3 ро3-
строченням платежу; надавання поручительств; обм!нювання грошей; обробляння
платеж!в за дебетовими картками; обробляння платеж!в за кредитними картками;
орган!зовування збору кошт!в; орендування житла (квартир); орендування нерухомого
майна; орендування оф!с!в (нерухомого майна); орендування с!льськогосподарських
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ферм; оц!нювання антиквар!ату; оц!нювання марок; оц!нювання нерухомого майна;
оц!нювання предмет!в нум!зматики; оц!нювання твор!в мистецтва; оц!нювання у офер!
оподаткування; оц!нювання ювел!рних вироб!в; перев!ряння д!йсност! нек!в; по3ичання
п!д заставу; поолуги агентств |з забезпенування житлом (квартирами); послуги
агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних !стор!й; послуги взаомних
фонд!в; послуги 3 надавання ф!нансових гарант|й, послуги колекторських агентств;
послуги ощадних банк!в; послуги ре3ервних фонд!в; страхове !нформування; страху-
вання в1д нещасних випадк!в; страхування в!д пожеж; страхування життя; страхування
здоров'я; факторингов! операц![;' ф!нансове !нформування; ф!нансове керування;

ф!нансове керування виплатами з в!дшкодовування витрат для !нших; ф!нансове кон-
сультування; ф!нансове оц!нювання вовни; ф!нансове оц!нювання л!су на пн:;

ф!нансове оц!нювання щодо страхування, банк!вських операц!й, нерухомого майна;
ф!нансове споноорство; ф!нансов! послуги; ф!нансов! послуги з митно[ брокерсько|
д!яльностп; ф!наноов! послуги щодо куп!вл! товар!в !з ро3строченням платежу;

ф!нансов! послуги щодо л!зингу майна з правом його куп!вл|; ф!нансов! послуги щодо
л!кв!дування ф!рм; ф!нансов! послуги щодо пенс!йного забезпенування.

кл.37: €поруджування буд!вель; ремонтування; послуги 3 встановлювання устатковання;
асфальтування; балансування кол!с; брукування дор!г; буд1вельн1 роботи у
суднобудуванн!; будування хвилер!з!в; будування ярмаркових рундук!в та крамниць;
бур!ння глибоких нафтових або га3ових свердловин; бур!ння свердловин;
в!дновлювання зношених або частково зруйнованих двигун!в; в!дновлювання зноше-
них або частково зруйнованих машин; в!дновлювання шин; встановлювання дверей !

в!кон; встановлювання ! ремонтування вантажних п!д!йман!в; встановлювання ! ре-
монтування л!фт|в; встановлювання ! ремонтування електроприлад!в; встановлюван-
ня ! ремонтування !ригац!йних пристро|в; встановлювання ! ремонтування опалюваль-
ного обладнання; вотановлювання ! ремонтування охоронно1 сигнал!зац!|; встановлю-
вання ! ремонтування печей; встановлювання ! ремонтування пожежно] сигнал!зац!|;
встановлювання ! ремонтування пристро[в для кондиц!онування пов!тря; встановлю-
вання ! ремонтування телефон!в; встановлювання ! ремонтування холодильного об-
ладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; вста-
новлювання, техн!чне обслуговування ! ремонтування комп'ютерного апаратного за-

. безпечення; встановлювання, техн|чне обслуговування ! ремонтування машин; вста-
новлювання, техн!чне обслуговування та ремонтування оф!сних машин та обладнан-
ня; вулкан!зування шин (ремонтування); герметизац!я буд!вель; г!дро!золювання
(буд!вництво); гостр!ння нож!в; дез!нф!кування; добування копалин; доглядання, чи-
щення ! ремонтування вичинено] шк!ри; доглядання, чищення ! ремонтування хутра;
3аряджання батарей транспортних засоб!в; змащування транспортних засоб!в; зне-
оення буд!вель; знищування шк!дник!в, кр!м у с!льському господарств!; знищування
щур!в; !золювання буд!вель; !нформування щодо ремонтування; !нформування щодо
споруджування; клепання; консультування щодо споруджування; лакування; малярн!
роботи внутр1шн! 1 зовн!шн!; миття транспортних засоб!в; мурування кам'яне; муру-
вання цегляне; наглядання 3а споруджуванням буд!вель; настроювання музичних
!нструмент!в; оббивання мебл!в; обслуговування на отанц!ях транспортних засоб!в
(заправляння пальним ! техн!чне оболуговування); очищання димоход!в; перезаправ-
ляння тонер-картридж!в; п!дводне ремонтування; п!дводне споруджування; повторне
луд!ння; покр!вельн! послуги; пол!рування транспортних заооб!в; поновлювання одягу;
послуги 3 ремонтування транспортних засоб!в у раз! поломки; послуги з розробляння
кар'ср!в; послуги з! створювання штучного сн!гового покриву; прання; прання б1лизни;
прання б1лизни в пральнях; прасування б!лизни; пресування одягу; прибирання ву-
лиць; прокат бульдозер!в; прокат дорожн|х п!дм!тальних машин; прокат дренажних
насос:в; прокат екскаватор!в; прокат кран!в (споруджувального обладнання); прокат
пральних машин у пральнях; прокат споруджувального обладнання; прокат чистиль-
них машин; прокладання кабел!в; протикороз!йне обробляння; протикороз!йне оброб-
ляння транспортних засоб!в; ремонтування взуття; ремонтування годинник!в; ремон-
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тування електропередавальних л!н!й; ремонтування | техн!чне обслуговування
к{нопроектор!в; ремонтування насос!в; ремонтування оббивки мебл!в; ремонтування
одягу; ремонтування парасольок в!д дощу; ремонтування парасольок в!д сонця; ре-
монтування секретних замк!в; ремонтування фотоапарат!в; реставрування мебл!в;

реставрування музинних !нструмент!в; реставрування твор!в мистецтва; споруджу-
вання завод!в, фабрик; споруджування ! ремонтування склад!в; споруджування !

техн!чне оболуговування трубопровод!в; споруджування порт!в; споруджування; сухе
чищення; тесляроьк! послуги; техн!чне обслуговування басейн!в; техн!нне обслугову-
вання ! ремонтування к!мнат-сейф!в; те;н!нне обслуговування ! ремонтування л!так!в;
техн!чне обслуговування ! ремонтування моторних транспортних засоб!в; техн!чне об-
олуговування ! ремонтування пальник!в; техн!чне обслуговування ! ремонтування
сейф!в; техн!чне обслуговування мебл!в; техн!чне обслуговування транопортних
засоб!в; трубопров1дн! слюсарно-техн!нн| роботи; усування завад в електричному
уотаткованн!; фарбування або ремонтування знак!в; чищення буд!вель (внутр!шно);
чищення буд!вель (зовн!шн!х поверхонь); нищення в!кон; чищення ! ремонтування
бойлер!в; чищення одягу; чищення пелюшок; чищення пем3ою; чищення п!ском; чи-

щення транспортних засоб!в; шпалерн! роботи; штукатурн! роботи.

кл.39: Автобусне перевезення; автомоб!льне перевезення; баржеве перевезення;
брокерськ! послуги з фрахтування; буксирування; вантажн! перевезення (перевезення
товар!в суднами); влаштовування кру|з!в; влаштовування туристичних тур!в; водопо-
стачання; доставляння га3ет; доставляння кв!т!в; доставляння пов!домлень; достав-
ляння посилок; доотавляння товар!в; доставляння товар{в поштою на замовлення; ек-
спедирування вантаж!в; забезпечування !нформац!ою щодо напрямк!в руху на потре-
би подорожуючих; завантажувально-розвантажувальн! роботи; зал!зничне перевезен-
ня; 3амовляння квитк!в для подорожей; запускання супутник!в для !нших; захищене
перевезення ц|нностей; збер!гання на складах; збер!гання; збер!гання товар!в;
збер!гання човн!в; збирання вторинно| сировини (перевезення); зн!мання з м!лин су-
ден; п!д!ймання 3атонулих суден; !нформування про рух транспорту; !нформування
щодо збер!гання; !нформування щодо перевезення; керування шлюзами судноплав-
них канал!в; л!хтерн! послуги; лог!стика транспортна; лоцманськ! послуги; нав!гац!йн!
поолуги; п!лотування; мороьке перевезення; обгортання товар!в; орендування гараж!в;
орендування м!сць для паркування; орендування склад!в; пакування товар!в; парку-
вання автомоб!л!в; пасажирське перевезення; перевезення; перевезення
автомоб!лями швидко[ допомоги; перевезення броньованими автомоб!лями; переве-
зення вантажними автомоб!лями; переве3ення гужовим транспортом; перевезення !

збер!гання в!дход!в; перевезення т збер!гання см!ття; перевезення мебл!в; перевезен-
ня подорожуючих; перевезення прогулянковими човнами; переве3ення човнами; пе-

ренесення вантажу; пов!тряне перевезення; попередно замовляння подорожей;
попередно замовляння транспортних засоб!в; поромне перевезення; посередницьк!
послуги у перевезенн{; послуги з буксирування транспортних заооб!в у раз! поломки;
послуги з перевезення п!д нас пере[зду; послуги з розливання у пляшки; послуги
криголам:в; послуги кур'ор!в (доставляння пов!домлень або товар!в); послуги суднових
брокер!в; послуги такс!; послуги шофер!в; послуги щодо рятування майна; прокат
ав!адвигун!в; прокат автобус!в далекого прямування; прокат автомоб!л!в; прокат
багажник!в на дах транспортних засоб!в; прокат вантажних зал!зничних вагон!в; про-
кат водолазних дзвон1в; прокат водола3них костюм!в; прокат гоночних автомоб!л!в;
прокат камер для 3аморожених харн!в; прокат холодильник!в; прокат коней; прокат
контейнер!в для збер!гання; прокат кр!сел-в!зк|в; прокат л!тальних апарат!в; прокат
морозильних камер; прокат нав!гац!йних сиотем; прокат пасажирських зал!зничних
вагон!в; прокат трактор!в; прокат транспортних заооб!в; прокат човн!в; р!нкове переве-
зення; розвантажування вантаж!в; розпод!ляння води; розпод!ляння електринно|
енерг!|; розпод!ляння енерг!|; рятувальн! операц!| (перевезення); рятування на вод!;

рятування суден; супроводжування подорожуючих; трамвайне перевезення;
транспортн! послуги для екскурс1йних тур!в; транспортування трубопроводами; упако-
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вування подарунк!в; ф|зинне збер!гання даних або документ!в, записаних на елек-
тронних нос!ях; франкування пошти; фрахтування; влаштовування подорожей.

б. 40: Фбробляння матер!ал!в; абразивне обробляння; апретування текстильних вироб!в;
валяння тканин; виб!лювання тканин; виготовляння !{л!юч!в; виготовляння хутряних
вироб!в на замовлення; випалювання гончарних вироб!в; виробляння енерг!|; вичиню-
вання шкур; вулкан1зування (обробляння матер!ал!в); гальван|зування; гальванопок-
ривання; грав!ювання; дезактивац!я небезпечних матер!ал!в; дезодорування пов!тря;
друцвання; друкування малюнк!в, креслень; друкування фотограф!й; дублення; 3а-
барвлювання текстилю; забарвлювання тканин; забарвлювання хутра; забивання
тварин; заморожування харчових продукт!в; зварювання та нанесення покритт!в у ко-
тельному виробництв!; знищування в!дход!в ! см!ття; золочення; золочення
гальван!чне; зрубування ! розпилювання деревини; !нформування щодо обробляння
матер!ал!в; кадм!ювання; каландрування тканин; ковальськ! роботи; консервування
харчових продукт!в та напо[в; копчення харн!в; кравецьк! послуги на замовлення; ла-
зерне розм!нання; лам!нування; лимарн! роботи; лиття метал!в; л!тограф!нне друку-
вання; лощ!ння хутра; луд!ння; млинарство; надавання вогнетривкост! текстилю; на-
давання вогнетривкост! тканинам; надавання водонепроникност! тканинам;
намагн!нування; н!келювання; обрамовування твор!в мистецтва; обробляння
вичинено] шк!ри; обробляння в!дход!в (перетворювання); обробляння вовни; оброб-
ляння води; обробляння деревини; обробляння к!нопл!вок; обробляння метал!в; об-
робляння нафти; обробляння одягу для надавання ст!йкост! до зминання; обробляння
остаточне; обробляння паперу; обробляння текстилю; обробляння тканин; оброблян-
ня хутра; окантовування тканин; осв!жування пов!тря; остатонне обробляння паперу;
офсетне друкування; очищання пов!тря; пал!турн! роботи; паяння; переробляння
в!дход!в ! ом!тгя; перетворювання впдход!в на !нш! продукти (переробляння в!дход!в);
перешиття одягу; пиляння (л!оопильне); подр!бнювання плод!в; покривання металами;
пол!рування абразивами; попередно обробляння тканин, що змушуо ]х зб!гтися; по-
слуги з вишивання; послуги з кольоропод!лу; послуги з кр!оконсервац!|; послуги з
п!окоструминного обробляння; послуги з раф!нування; послуги з таксидерм!|; послуги
з фотонабирання; послуги з! зварювання; послуги зубних техн!к!в; послуги !з забарв-
лювання; прокат бойлер!в; прокат в'язальних машин; прокат генератор!в; прокат
пристро|в для кондиц!онування пов!тря; прокат пристро|в для опалювання прим!щень;
протимолеве обробляння текстилю; протимолеве обробляння хутра; проявляння
фотопл!вок; розкроювання тканин; сатинування хутра; складальн! роботи на замов-
лення; склодуБн! роботи; снування (ткацтво); сортування в!дход!в та вторинно1 сиро-
вини (перетворювання); спалювання в!дход!в ! см!ття; ср!блення; отругання
(л!сопильне); стьобання; термообробляння метал!в; тонування шибок покривами;
фарбування взуття; фарбування вичинено| шк|ри; фотограв!ювання; фрезерування;
хромування; 

'!!иття 
одягу; шл!фування; шл!фування оптичного скла; шовкотрафарет-

не друкування.

\{л.41: Фсв!та; забезпенування навчання; розважальн! послуги; влаштовування спортивних !

культурних заход!в, академ!| (осв!та); викладання; в!деозн!мання; влаштовування !

проведення з'[зд!в; влаштовування ! проведення колокв!ум!в; влаштовування ! прове-
дення конференц!й; влаштовування ! проведення концерт!в; влаштовування ! прове-
дення навчальних форум!в з особистою присутн!стю, влаштовування ! проведення
практичних занять (навнання); влаштовування ! проведення сем!нар!в; влаштовуван-
ня ! проведення симпоз!ум!в; влаштовування конкурс!в краси; г!мнастичне викладан-
ня; готування публ!кац!й за допомогою електронних наст!льних видавничих засоб!в;
дошк!льн! навчальн! 3аклади; дресирування тварин; дубльований переклад; ек3аме_
нування у навчанн!; забезпечування незавантажними в!деозаписами в режим! он-
лайн; забезпенування незавантажними електронними публ!кац!ями в режим! он-лайн;
забезпенування незавантажними. музичними творами в режим! он-лайн, забезпену-
вання спортивним устаткованням; забезпенування устаткованням для в!дпонинку; за-
безпенування устаткованням для гольфа; забезпечування устаткованням для ка3ино
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(азартних !гор); замовляння квитк!в на видовища; заочн! курси; !гров! послуги, що на-

даються в режим! он-лайн через комп'ютерну мережу; !нформування щодо
в!дпонинку; !нформування щодо осв!ти; !нформування щодо розваг; к!нопокази;
м|кроф!льмування; монтування в!деостр!нок; навчання !ндив!дуальне; навчання у
школах-!нтернатах; надавання музейних послуг (презентац![, виставки); написання
к!носценар!1в; написання п!сень; написання сценар!|в, кр!м призначених на рекламн!
потреби; написання текст!в; орган!зовування бал!в; орган!зовування видовищ (послуги
!мпресар!о); орган!зовування виставок на культурн! або осв!тн! потреби;
орган!зовування конкурс!в (осв!тн!х або розважальних); орган!зовування лотерей;
орган!зовування показ!в мод на розважальн! потреби; орган!зовування спортивних
змагань; переклад мови жест!в; планування вен!рок (розваги); послуги артист!в з роз-
важання; послуги б!бл!отек з видавання книжок; послуги диок-жоке|в; послуги диско-
тек; послуги з кал!граф!|; послуги з макетування, кр!м призначених на рекламн! потре-
би; послуги 3 усного перекладу; послуги зал!в !грових автомат!в; послуги зоопарк!в;
послуги !нструктор!в (навнання); послуги караоке; послуги к!ностуд!й; послуги клуб!в
(розважальн! або осв!тн!); послуги клуб!в 3доров'я (оздоровн! та ф!тнес-тренування);
послуги натурник!в для художник!в; послуги н!чних клуб!в (розваги); послуги оркестр!в;
послуги парк!в атракц!он!в; послуги перекладан!в; послуги пересувних б!бл!отек; по-
слуги персональних тренер!в (ф!тнес_тренування); послуги репортер!в; послуги спор-
тивних табор!в; послуги студ!й записування; послуги табор!в вих!дного дня (розважан-
ня); послуги театральних кас; послуги фоторепортер!в; послуги шк!л (осв1та); послуги

щодо азартних !гор; послуги щодо музичного композиц!ювання; практичне навчання
(демонотрування); предотавляння вистав наживо, представляння естрадних вистав;
представляння циркових вистав; проведення екокурс!йних тур!в; проведення занять з

фптнесу; прокат ауд!оапаратури; прокат видовищних декорац!й; прокат в|деокамер;
прокат в!деомагн!тофон!в; прокат в!деостр!нок; прокат звукозаписуван!в; прокат
!грашок; прокат !грового обладнання; прокат к!ноапаратури; прокат к!ноф!льм!в; про-
кат обладнання для п!дводного плавання; прокат осв!тлювально] апаратури для теат-

ральних студ!й або телестуд1й; прокат рад!о- ! телев!з!йних прийман!в; прокат спор-
тивних майданник!в; прокат спортивного обладнання, кр!м транспортних засоб!в; про-
кат театральних декорац!й; прокат тен!сних корт1в; прокат устатковання для отад!он!в;

'профес!йна переп!дготовка; профес!йне ор!онтування (поради щодо осв!ти або нав-
нання); публ!кування електронних книжок та журнал:в у режим! он-лайн; публ1кування
книжок; публ!кування текст!в, крпм рекламних; рад!опередач! розважальн!; рел!г!йна
оов!та; створювання .видовищ; створювання музичних твор!в; створювання рад!о- [

телев!з!йних програм; отворювання ф!льм!в, кр!м рекламних; субтитрування;
театральн! постановки; телев!з!йн! передан! розважальн!; ф!зинне виховування; фото-
графування; хронометраж спортивних под[й.

[6.42: Анал!зування води; анал!зування для розробляння нафтових родовищ; анал!зування
комп'ютерно[ системи; анал!зування почерку (графолог!я); арх!тектурне коноульту-
вання; арх!тектурн! послуги; аутсорсингов! послуги у сфер! !нформац!йних технолог!й;
буд!вельне проектування; вивчання техн!чних проект!в; випробовування матер!ал!в;
випробовування нафтових свердловин; випробовування текстилю; в!дновлювання
комп'ютерних даних; встановлювання справжност! твор!в мистецтва; геолог!нне ек-
спертування; геолог!чне розв!дування; дизайн !нтер'ору; дизайн паковання;
дистанц!йне резервне коп!ювання даних; досл!джування в бактер!олог!|;

досл!джування в б!олог!|; досл!джування в геолог!|; досл!джування в косметолог1['

досл!джування в техн!ц!; досл!джування в х!м!]; досл!джування ! розробля"'" ,'''*
товар!в для !нших; досл!джування у механ!ц!; досл!джування у сфер! 3ахисту навко-
лишнього середовища; досл!джування у ф1зиц!; дублювання комп'ютерних програм;
експертування нафтових родовищ; електронне збер!гання даних; енергоаудит; забез-
печування !нформац!ою з комп'ютерних технолог!й та програмування за допомогою
веб-сайт!в; забезпечування пошуковими засобам1А для !нтернету; зас!вання хмар;
!нжин!ринг; |нсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; кал!брування
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(вим!рювання): картограф!нн! послуги; кл!н!чн! випробовування; комп'ютерне програ-
мування; конверцвання даних або документ!в з ф!зинних нос!}в на електронн!; кон-
вертування даних ! комп'ютерних програм (кр!м ф!зинного перетворювання); консуль-
тування з комп'ютерних технолог!й; консультування з телекомун!кац!йних технолог!й;
консульцвання у офер! енергозбереження; консультування щодо !нформац!йних
технолог!й (!1); коноультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; кон-
сультування щодо комп'ютерно] безпеки; консультування щодо проектування та роз-
робляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розроблян-
ня веб-оайт!в; контролювання якост!; метеоролог!нне !нформування; моделювання
одяц; мон!торинг комп'ютерних сйстем за допомогою в!ддаленого доступу; надавання
науково| !нформац!|, порад, консультац!й щодо зменшування викид!в вуглекислого га-
з!; науков! досл!джування; науково-техн!чне експертування; обслуговування
комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного
забезпечення; оцифровування документ!в (сканування); оц|нювання якост! вовни;
оц!нювання якост! л!су на пн!; перев!ряння щодо придатност! до експлуатац!| транс-
портних засоб!в; п!дводне досл!джування; планування розвитку м!ст; послуги наукових
лаборатор!й; послуги фах!вц!в з х!м!!'; послуги щодо захисту в!д комп'ютерних в|рус{в;
прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга ($аа$); проектування
!нтер'сру; проектування комп'ютерного програмного забезпенення; прокат веб-
сервер!в; прокат комп'ютер!в; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; про-
мисловий дизайн; розв!дування нафти; розм!щування комп'ютерних сайт!в (веб-
сайт!в); розробляння комп'ютерних систем; розробляння техн!чно| документац!1; ство-
рювання та обслуговування веб-сайтпв для !нших; технолог!чне консультування;
топограф:нне зн!мання; х!м!чний анал!з; хмарне обчислювання даних; хоотинг
сервер!в; художне оформляння (промисловий дизайн); художн!й Аизайн; науков! !

технолог!чн! послуги та досл!джування ! розробки, що |х стосуються; послуги проми-
слового анал!зування та досл!джування.

&. 45: Арб!тражн! послуги; астролог!нне консультування; випускання голубпв на урочистих
под!ях; в!дкривання секретних замк!в; в!дсл!дковування м!сцезнаходження викрадено-
го майна; генеалог!чне досл!джування ; консультування щодо безпеки; консультування
щодо !нтелектуально] власноот!; консультування щодо стилю особистого гардеробу;

' л!цен3ування !нтелектуально1' власност!; л|цензування комп'ютерного програмного за-
безпечення (юридинн! послуги); мед!ац!я; мон!торинг охоронно| сигнал!зац!|;
мон!торинг прав !нтелектуально1 власност| з метою надавання консультац1йних послуг
з правових питань; наглядання за д!тьми: нагляАання 3а домашн!ми тваринами; на-
глядання за житлом за в{дсутност1 мешканц!в; написання особистих лист!в; оглядання
багажу для ц!лей безпеки; оглядання промислових п!дприомств для ц!лей безпеки;
орган!зовування рел!г!йних зустр!нёй; персональне духовне консультування; плану-
вання та влаштовування вес!льних церемон!й; повертання втрачених реней;
пожежогас!ння; послуги агентств 3 усиновлювання; послуги гадання на картах; послу-
ги детективних агентотв; послуги з бальзамування; послуги з п!дготовки юридичних
документ!в; поолуги з представництва у суд!; послуги крематор;|в; послуги соц!альних
мереж у режим! он-лайн; послуги шлюбних агентств; послуги щодо особисто] охорони;
послуги щодо по3асудового вир!шення спорпв; похоронн! бюро; похоронн! послуги;
пошуки зниклих людей; правове адм!н!стрування л!ценз!й; правов! досл!джування;
проведення похоронних церемон!й; прокат вен!рнього одягу; прокат вогнегасник!в;
прокат засоб!в пожежно| сигнал!зац!|; прокат одягу; прокат сейф!в; реоотрування до-
менних !мен (юридинн! послуги); розол!дування особистого минулого; складання
гороокоп!в; олужби знайомств; служби н!чно[ охорони; служби охорони; супроводжу-
вання в громадських м!сцях (ескорт); управл!ння авторськими правами; юридинн! по-
олуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональн! та соц!альн! послуги для
задоволення потреб людини, що надаються !ншими особами.
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