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Види діяльності

Основний

КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і
устатковання

Додаткові

КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і
частин конструкцій
КВЕД 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і
контейнерів
КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
КВЕД 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і.
у.
КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами,
металами та промисловими хімічними речовинами
КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського
призначення
КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для
добувної промисловості та будівництва
КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та
товарів. н. в. і. у.
КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків
КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових
об'єктів
КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання
КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних
послуг
КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими
товарами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих сферах
КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і.
у.
КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих
виробів
КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення
КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

