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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІЄНТ ЮА"

Схема ідентифікації

UA-EDR

Ідентифікаційний
код юридичної особи

41180896

Коротка назва
організації

ТОВ "КЛІЄНТ ЮА"

Стан суб'єкта

зареєстровано

Відомості про органи
управління
юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР

Місцезнаходження
юридичної особи /
місце проживання
юридичної особи

Україна, 207, Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ ,
будинок 148/1, квартира 181

Перелік засновників
юридичної особи

Найменування

УРЮПІН
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Капітал

Адреса

10000

Україна, 207,
Україна,
03179, місто
Київ,
ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ,
будинок
148/1,
квартира 181

Види діяльності

Основний

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Додаткові

КВЕД 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
КВЕД 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями,
господарськими товарами, залізними та іншими металевими
виробами
КВЕД 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними
виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в
торгівлі іншими товарами
КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту
КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
КВЕД 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й
електронною апаратурою побутового призначення для
приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними
товарами
КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського
призначення
КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах
КВЕД 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих
магазинах
КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в
спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та
туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами
в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами
поштового замовлення або через мережу Інтернет
КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й
керування
КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення
громадської думки

