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УКРАЇНА, 79000, Львівська обл., місто Львів, Личаківський
район ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА буд. 11 кв. 6
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Види діяльності

Основний

КВЕД 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у
спеціалізованих магазинах

Додаткові

КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями,
господарськими товарами, залізними та іншими металевими
виробами
КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в
торгівлі іншими товарами
КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту
КВЕД 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і
засобами для чищення
КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й
освітлювальним приладдям
КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним
устаткованням і програмним забезпеченням
КВЕД 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
КВЕД 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
КВЕД 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів
особистого вжитку
КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів
особистого вжитку
КВЕД 46.66 Оптова торгівля іншими офісними 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 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах
КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в
спеціалізованих магазинах
КВЕД 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними
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 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й
аудиту; консультування з питань оподаткування
КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення
громадської думки

