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 "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"

Схема ідентифікації

UA-EDR

Ідентифікаційний код юридичної особи

25394112

Коротка назва організації

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"

Стан суб'єкта

зареєстровано

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Місцезнаходження юридичної особи / місце
проживання юридичної особи

УКРАЇНА, 04073, м.Київ, Оболонський район ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА буд. 2-Б

Перелік засновників юридичної особи

Найменування

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Капітал

Адреса

17944154

УКРАЇНА, 00000, м.Київ, Дарницький район ВУЛИЦЯ
УРЛІВСЬКА буд. 9 кв. 152

185282

УКРАЇНА, 64, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ
ШОВКОВИЧНА буд. 48 кв. 155

185282

УКРАЇНА, 129, м.Київ, Дарницький район ВУЛИЦЯ
УРЛІВСЬКА буд. 9 кв. 152

185282

УКРАЇНА, 64, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ
ШОВКОВИЧНА буд. 48 кв. 155

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МИХАЙЛЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 11.08.1951 Р.Н.,
ПОДАТКОВИЙ НОМ6194, УКРАЇНА, 02095, М.КИЇВ,
ВУЛ.УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 152, ТИП
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 97
ВІДСОТКІВ

Види діяльності

Основний

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Додаткові

КВЕД 17.11 Виробництво паперової маси
КВЕД 17.12 Виробництво паперу та картону
КВЕД 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
КВЕД 17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів
КВЕД 17.24 Виробництво шпалер
КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
КВЕД 18.11 Друкування газет
КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції
КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
КВЕД 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів
КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
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 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
КВЕД 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
КВЕД 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
КВЕД 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
КВЕД 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери
КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
КВЕД 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
КВЕД 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
КВЕД 82.92 Пакування
КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
КВЕД 95.12 Ремонт обладнання зв'язку
КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
КВЕД 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису,
відтворення звуку й зображення
КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
КВЕД 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
КВЕД 52.10 Складське господарство
КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів
КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності
КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації
КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
КВЕД 66.30 Управління фондами
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
КВЕД 74.30 Надання послуг перекладу
КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
КВЕД 32.91 Виробництво мітел і щіток
КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

