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Основний

КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Додаткові

КВЕД 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
КВЕД 31.02 Виробництво кухонних меблів
КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів
КВЕД 43.11 Знесення
КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння
КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
КВЕД 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
КВЕД 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
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 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в
спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для
них у 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 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах
КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

