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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Схема ідентифікації

UA-EDR

Ідентифікаційний код юридичної особи

32490244

Коротка назва організації

ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"

Стан суб'єкта

зареєстровано

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання юридичної особи

УКРАЇНА, 266, м.Київ, Святошинський район ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА буд. 6-К

Перелік засновників юридичної особи

Найменування

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, УКРАЇНА, 04210, М.КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 32000,
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Ідентифікаційний код юридичної особи

Капітал

Адреса

81366776.1

УКРАЇНА, 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА буд. 56 кв. 7

76085073.09

УКРАЇНА, 04210, м.Київ, Оболонський район ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ буд. 12-Г кв. 73

1157850.81

УКРАЇНА, 04210, м.Київ, Оболонський район ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ корп. 4 буд. 8 кв. 21

Види діяльності

Основний

КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Додаткові

КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
КВЕД 18.11 Друкування газет
КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції
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 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів
КВЕД 23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
КВЕД 23.49 Виробництво інших керамічних виробів
КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
КВЕД 43.11 Знесення
КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
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 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
КВЕД 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями
КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
КВЕД 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
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 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
КВЕД 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
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 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
КВЕД 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
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 79.11 Діяльність туристичних агентств
КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів
КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
КВЕД 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
КВЕД 82.92 Пакування
КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
КВЕД 93.11 Функціювання спортивних споруд
КВЕД 93.12 Діяльність спортивних клубів
КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
КВЕД 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
КВЕД 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
КВЕД 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
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 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
КВЕД 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 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 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 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 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
КВЕД 52.10 Складське господарство
КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів
КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
КВЕД 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
КВЕД 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
КВЕД 56.30 Обслуговування напоями
КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності
КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
КВЕД 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
КВЕД 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
КВЕД 59.20 Видання звукозаписів
КВЕД 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
КВЕД 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення
КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
КВЕД 63.12 Веб-портали
КВЕД 63.91 Діяльність інформаційних агентств
КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
КВЕД 73.11 Рекламні агентства
КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
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 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

