МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
ДОСЬЄ
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Повне найменування Юридичної особи / прізвище, ім'я по
батькові фізичної особи

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УРАРТУ"

Схема ідентифікації

UA-EDR

Ідентифікаційний код юридичної особи

13577250

Коротка назва організації

ВКФ "УРАРТУ"

Стан суб'єкта

зареєстровано

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАСНОВНИКИ

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання
юридичної особи

УКРАЇНА, 12700, Житомирська обл., Баранівський район, місто Баранівка ВУЛИЦЯ СТАРЧЕНКА буд. 1

Перелік засновників юридичної особи

Найменування

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Капітал

Адреса

1000

УКРАЇНА, 10001, Житомирська обл., місто
Житомир, Корольовський район ПРОВУЛОК
ВАЦКІВСЬКИЙ буд. 9 кв. 201

Види діяльності

Основний

КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Додаткові

КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство
КВЕД 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
КВЕД 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
КВЕД 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)
КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
КВЕД 10.11 Виробництво м'яса
КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів,
тортів і тістечок тривалого зберігання
КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод,
розлитих у пляшки
КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
КВЕД 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
КВЕД 23.20 Виробництво вогнетривких виробів
КВЕД 23.31 Виробництво керамічних плиток і плит
КВЕД 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
КВЕД 23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей
КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
КВЕД 23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
КВЕД 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей
КВЕД 23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу
КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
КВЕД 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
КВЕД 43.11 Знесення
КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими
хімічними речовинами
КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними
та молюсками
КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та
будівництва
КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним
обладнанням
КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і
приладдям до нього
КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та
тютюновими виробами
КВЕД 59.20 Видання звукозаписів
КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання
КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

