МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
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УКРАЇНА, 04074, м.Київ, Оболонський район ВУЛИЦЯ
МУКАЧІВСЬКА буд. 9 кв. 55
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Види діяльності

Основний

КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Додаткові

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 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням
КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами
та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового
замовлення або через мережу Інтернет
КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана
з ними діяльність
КВЕД 63.91 Діяльність інформаційних агентств
КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
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 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 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

