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"ФI НАНСО ВО_ П РО М И СЛ О ВА
компАнlя "рЕсурсгруп"
товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю
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cloooвHo:
о н€сп€цiзrtiзованоIопювоiторгiвлi;
. передFчiоrcкrроенергif
. розпQдiленняелекроенерпi';. торгiвrliелекrроенергiео;
. ровпqдiлення гаюпqдiбного палив.t через MictлBi (локальнi) трубопровqди;
. торгiвrli гаом через мiсцевi (локальнi) трубопровqди;
. дiяльностi посерqдlикiв у торЁвлi паrlикtl.1, рудёми, метiиами ,lti промисловими Ямiчними речовинами;
. опювоiторгiмi зерном, необрблеttиl"l тlопоно1,1, насiнням i корl,лаl.tи дlя тварин;
. огтювоIюргiмi iншимиюварами rcспqдарського пркlначення;
о огповоIторгiмiтвердим, рiдкиtt, газопqдiбним паливом i пqдiбниilи прдlуюiri,tи;
. оrтrовоiторгiвлi меlталами тEt мевлевиtlи рудами;. оrтювоiторгiмi зальними виробами, вqдог|ровиним i опалювальним усltlткованням i приладдям до нього;
о оrrювоiторгiвлi вiдхqдами та брухюм;
. огтговоiiторгiвлi елекrронниtл iтелекомунitоцiйнирt усl?tткованням, д€-галяlt4и др нього;
r дiяльносri посекдникiв, чр спецiалiзуlоъся в торгiвлi iншими товарами;
о оrповоircргiвлiсйьокогоспqдаръкиl,tи l,lаllJинами й усгаткованням;
. опюютторгiвrli iншиr,tитов€rрами госпqдарського призначення;
. огттовоi тофмi дегаrlяl{и т€! приладдяlл дrlя авклранспорЕlж засобiв;
. опювоТторгiRli по6}ловими елеюро,товарми й елеt<тронною апарапrрою по6}rтового прl,вначення д|я

приймання, записувi!ння, вiдтворювання зви!r й зобракення;
. огповоiтофшi r,rашинаr,rи й устатr<ованнял,t дlя добувноi промиоtовостi та будiвниtггва;
. огповоiюргiвлi верстага1,1и;
о огтювоIторгiвлiофiоtиl"tимеблями;
. оптовоIторгiмiдеревиною, будiвельними маrcрiалами та санiтарно-тФ(нiчним обладнанням

lriдповiдас E}trioгari ilir(r{apqпrю]io сrанFрrу

ISO 9оо1=2о15
"Системи менедх(менry якостi. Вим оrи"
(ДСТУ ISO 9001з2Ot5 "Системи управ,riння якiстто. Вимоги", IDT)

: Зо.11.2о2l
3
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О. Щербина

slc. M5.040.1so9001.2788
http ://Ukrcert.com.ua
http://sic-яlobal.com
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