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| Про нас

«АртБудСервіс» – компанія з 10-річним досвідом роботи в галузі 
будівництва промислових, комерційних, адміністративних  
об'єктів. Ми успішно втілюємо у життя проекти різного рівня 
складності по зведенню, реконструкції та модернізації 
приміщень по всій території України.

Ми маємо власну потужну проектно-виробничу базу та 
високопрофесійних фахівців, які володіють сучасними 
технологіями проектування, будівництва та управління, мають 
знання та досвід. Це дозволяє власними силами, з мінімальним 
залученням субпідрядників, швидко та якісно виконувати 
завдання Замовника. Заснована у 2010 році, компанія 
«АртБудСервіс» стала провідним постачальником послуг у 
сфері будівництва.

Ми пропонуємо:
• реалізацію «під ключ» повного спектра будівельних робіт;
• виконання більшості робіт проекту власними силами з 
частковим залученням надійних субпідрядників;
• оптимізацію проектних рішень;
• впровадження передових технологій;
• залучення перевірених постачальників будматеріалів та 
устаткування;
• раціональне використання бюджету замовника;
• чітке дотримання графіка виконання робіт і обумовлених 
термінів здачі;
• фахове оформлення будівельної документації;
• високу якість роботи;
• відповідність вимогам замовника з дотриманням технічного 
регламенту;
• гарантії на побудовані об’єкти.

Наші послуги:
• Генеральний підряд
• Управління проектами
• Проектування
• Інжиніринг

БУДІВНИЦТВО – це більше ніж професія,
це - наше ПОКЛИКАННЯ
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Компанія «АртБудСервіс» спеціалізується 
на будівництві об’єктів різної складності і 
функціонального призначення. Ми 
здійснюємо професійне управління 
проектами в сфері промислового та 
цивільного будівництва.

Яка б не стояла задача перед командою 
«АртБудСервіс», чи то будівництво нових 
об’єктів, чи то реконструкція вже існуючих 
будівель та споруд, ми завжди беремо на 
себе всі будівельні ризики і гарантуємо якісне 
виконання робіт.

| Про нас
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| Послуги

Iнжиніринг Управління
проектами Проектування Генеральний

підряд

Будівельно-
монтажні

роботи

Н Ми завжди готові побудувати будь-який 
промисловий об’єкт, логістичний центр чи 
агрокомплекс, торгівельний, медичний, 
спортивний або освітній заклад; провести 
перепланування, реконструкцію, технічне 
переоснащення.

Ми станемо вашим партнером і справжнім 
членом команди, на якого ви зможете 
розраховувати!

винахідливість та адаптивність. Протягом 
десятиліття ми залишаємося вірними нашим 
принципам та дбаємо про свою репутацію.  
Наша головна мета – Замовник, задоволений 
результатом співпраці.

аша команда висококваліфікованих та 
досвідчених будівельників поєднує у собі 
галузеві знання, багаторічний досвід,

Ми не просто будуємо,
а знаходимо найкращі рішення

та втілюємо їх у реальність



У роботі ми керуємося 
узгодженими із Замовником 
цілями і завжди діємо в 
рамках завчасно узгоджених 
умов. Коли є чітке завдання, 
ми не бачимо перешкод, ми 
бачимо можливості.

Ми знаємо, що загальний 
успіх компанії залежить від 
зусиль і праці кожного учас- 
ника процесу. Тому компанія 
«АртБудСервіс» створює мак- 
симально сприятливі умови 
для взаємодії всіх сторін, тим 
самим гарантуючи Замовнику 
найбільш ефективні рішення 
задачі.

Компанія «АртБудСервіс» 
приділяє значну увагу 
впровадженню новітніх техно- 
логій, як в будівництві, так і в 
менеджменті. Ми завжди 
відкриті для нових можли- 
востей, які дозволяють більш 
ефективно справлятися з 
поставленими завданнями.

Оскільки ми любимо свою 
роботу, то з радістю беремося 
за нові проекти будь-якої 
складності. Компанія «АртБуд- 
Сервіс» завжди зацікавлена в 
отриманні результату, який на 
100% задовольняє очікування 
клієнтів.

+ 38 (044) 332 88 86 4

Цілеспрямованість Відкритість до інновацій Орієнтованість на результат

Відповідальність

{Ми створюємо сприятливі умови для всіх учасників
процесу і віримо, що наша відкритість та компетентність
дозволять створити якісні споруди майбутнього

Повага до кожної людини, з
якою працюємо

Ми цінуємо свою працю і 
репутацію, тому завжди 
відповідаємо за якість 
виконаних робіт.

| Принципи

ПРИНЦИПІВ КОМПАНІЇ



Ми – професійні будівельники, втім, щодня 
працюємо в режимі мультизадачності. У 
повсякденній роботі ми маємо бути 
досвідченими комунікаторами та тайм- 
менеджерами, раціонально розпоряджатись 

бюджетом та контролювати процес 
будівництва. Щодня ми всі разом несемо 
відповідальність один перед одним, перед 
нашими Клієнтами та Партнерами. Ми 
вміємо ставити цілі й незмінно досягати 
найкращих результатів. Запорука цьому – 
професіоналізм та порядність кожного 
члена нашої команди!

спіх починається з талановитих людей, і 
головна цінність компанії — наші 
співробітники.

Команда
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{Фахівці компанії брали участь в реалізації будівельних
проектів різної складності, мають відмінний
управлінський досвід та сучасні європейські погляди.
Інтерес до роботи, професіоналізм та відкритість до нових
можливостей - це те, що об'єднує працівників компанії
«АртБудСервіс».



Промислове будівництво

Логістичні комплекси

Соціальна інфраструктура

НАШI ПРОЕКТИ

Складські приміщення

+ 38 (044) 332 88 86 6
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| Наші проекти

 
загальна площа - 30 000 м2

Замовник: ТОВ «Компанія
міжрегіонального сервісу»
Вид робіт:
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2017 році
Регіон:
с. Софіївська Борщагівка,
Київська обл.
Площа ділянки: 9,54 Га
Площа забудови: 23 854 м2

Київський Інноваційний Термінал
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| Наші проекти

найбільшою сортувальною лінією в Україні.

На території терміналу працює 300 операторів. 
Завдяки їхнім зусиллям та автоматизованій роботі 
лінії від компанії Vanderlande, одного зі світових 
лідерів з виробництва сортувальних систем, 
комплекс може сортувати до 400 тисяч 
відправлень на добу.

Cортувальна потужність перевищує 
можливості подібних вітчизняних об’єктів у 
кілька разів.

Будівництво інноваційного терміалу 
ознаменувало перехід компанії «Нова Пошта» 
на новий технологічний рівень роботи, 
орієнтацію на передові можливості та 
іноваційні рішення.

иївський Інноваційний Термінал – це 
адмінстративно-логістичний центр з кор-
пусами різного прізначення таK



+ 38 (044) 332 88 86 10
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В кінці 2018 року компанія 
«АртБудСервіс» за проект 
будівництва КІТ стала 
переможцем премії в номінації 
«INNOVATION OF THE YEAR» за 
версією EE Real Estate Project 
Awards – 2018.

Наші проекти
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Замовник:
ПАТ «Кременчуцький
міськмолокозавод»
(DANONE)
Вид робіт:
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2015 році
Регіон: м. Кременчук,
Полтавська обл.
Площа забудови: 5 480 м2

Будівництво цеху дитячого харчування
на територ� міськмолокозаводу



+ 38 (044) 332 88 86 12
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Кременчуцького міськмолокозаводу дозволи-
ло щорічно переробляти 15 тис. тон молока та 
отримувати 7,4 тис.тон готової продукції.

В межах реалізації даного проекту виконано 
повний комплекс будівельно-монтажних робіт, 
а також благоустрій території.

При спорудженні об'єкта застосовано низку 
заходів,спрямованих на досягнення 
ефективності електрозбереження, встанов- 
лено автоматизоване обладнання та 
передбачено його захист.

Завдяки будівництву нового виробничого 
корпусу на місьмолокозаводі створено 50 
робочих місць з комфортними умовами праці 
та можливістю використання передових 
технологій для реалізації якісної продукції.

удівництво головного виробничого кор-
пусу №2 з виготовлення продукції
дитячого харчування на території Б

Наші проекти
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Замовник:
ПрАТ «Монделіс Україна»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2016 році
Регіон: м. Тростянець,
Сумська область

 

Будівництво споруд з очищення каналізаційних стоків
Дана технологія була вперше реалізована в Україні 



+ 38 (044) 332 88 86 14
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кондитерських виробів з борошна, упаковки 
кави. Будівництво споруд доочищення 
каналізаційних стоків фабрики потужністю
350-480 м3/добу забезпечило відведення 
локально очищених вод в міську каналізацію.

Проект має природоохоронну спрямованість. 
Його реалізація підвищила ефективність

очищення стічних вод і видалення відходів, 
зменшила витрати реагентів. Робота споруд 
та устаткування на об’єкті повністю автомати-
зована.

Для захисту геологічного і гідрогеологічного 
середовища від забруднення неочищени-
ми стічними водами передбачено внутрішню 
та зовнішню гідроізоляцію стін резервуарів.

Екологічні ризики від впровадження даної 
технології доочищення стічних вод – відсутні.

тічні води Тростянецької шоколадної 
фабрики утворюються в результаті 
процесів виробництва шоколаду,С

Наші проекти
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10 липня 2018 року компанія «АртБудСервіс» підписала договір з американ-
ською компанією «Flextronics» про будівництво третьої черги заводу, а саме, 
будівництва виробничо-складської будівлі з адміністративною прибудовою в 
м. Мукачево, Закарпатської області.

Будівництво складських та офісних приміщень
«Флекстронікс» ТЗОВ

Замовник:
завод «Флекстронікс ТЗОВ»
Вид робіт:
Підряд на комплекс
будівельних робіт
Площа забудови: 11 200 м2

Термін:
Завершено у 2019 році
Регіон:
м. Мукачево,
Закарпатська область

 

Наші проекти
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«Флекстронікс» спеціалізується на випуску електроніки, являється другою в світі компанією в 
сегменті контрактного виробництва електроніки і обладнання і має партнерські відносини з 
такими компаніями, як Alcatel-Lucent, Cisco Systems Inc, Eastman Kodak, Ericsson Telecom AB, 
Nike, Hewlett-Packard, Huawei, Motorola, Microsoft, Google, Tera-data, Bose, Research In Motion, 
Sony-Ericsson, Dell Computer Corporation, Western Digital, Oracle, Xerox, Applied Materials, Appl, 
Lenovo...

Наші проекти
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валося в рамках програми з 
гуманітарної допомоги уряду США 
Україні.

Мета проекту – перетворення дитя-
чого садка у повністю функціонуючу, 
сучасну громадську споруду, що 
відпові дає усім вимогам законодав-
ства України.

Відповідно до проекту виконано 
часткове перепланування будівлі, 
роботи з внутрішнього оздоблення, 
а також встановлення усіх необхід-
них інженерних мереж. Утеплення 
будівлі здійснено із застосуванням 
сучасних енергоефективних техно-
логій.

новлення будівлі дитячого 
садка у с. Нова Гребля 
Вінницької області здійсню-О

Капітальний ремонт дитячого садка

Замовник:
Посольство США
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2017 році
Регіон:
с. Нова Гребля,
Вінницька область

 

Будівля дитячого садку до капітального ремонту

Садок після реконструкції

Наші проекти
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Уряду, що здійснюється під пильним
наглядом Європейського 
командування збройних сил США 
(EUCOM). Програма націлена на 
поліпшення умов проживання 
українського населення, збільшен- 
ня енергоефективності будівель, а 
також застосування сучасних 
матеріалів і технологій.

Під час реконструкції гуртожитку 
було здійснено капітальне утеп- 
лення будівлі, а також організовано 
паркінг.

роект реалізовано в рамках 
програми гуманітарної 
допомоги американськогоП

Реконструкція гуртожитку для переселенців
зі східних регіонів України

 

Замовник:
Посольство США
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2016 році
Регіон:
с. Нова Гребля,
Вінницька область

 

Наші проекти
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Будівництво центру для
сільськогосподарської техніки John Deere

2017 році компанія «АртБудСервіс» 
реалізувала будівництво центру для 
демонстрації, продажу та ремонту 
сільськогосподарської техніки у                 
м. Вінниця.  

Перелік виконаних робіт включає 
проектування об'єкту, поставку та монтаж 
інженерного й технологічного обладнання, 
пусконалагоджувальні роботи та введення 
об’єкту в експлуатацію.

Наші проекти
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Компанія «РДО УКРАЇНА» - офіційний дилер сільсько-
господарської техніки John Deere та продовження в Україні

всесвітньо відомої американської компанії RDO Equipment Co.

Замовник:
ТОВ «РДО УКРАЇНА»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Площа забудови: 4 750 м2

Термін виконання:
IІ квартал 2017 р.
Регіон: м. Вінниця,
вул. Житомирське шосе
Загальна площа ділянки:
1,78 Га

Наші проекти
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ня виробничих потужностей 
Тростянецької шоколадної 
фабрики «Україна».

Будівництво нового виробни-
чо-складського приміщення 
бісквітного корпусу викона но 
в дві черги. Для організації 
технологічного процесу побу-
довано основні та допоміжні 
виробничі відділення та примі-
щення.

овий корпус з виробни-
цтва печива побудова-
ний в рамках розширен-

Механізація та автоматизація 
вантажно-розвантажуваль-
них і транспортних робіт 
відповідно до проекту виріше-
на за допомогою застосу-
вання сучасного, прогресив-
ного обладнання вітчизняного 
та імпортного виробництва.

Бісквітний корпус призначе-
ний для випуску печива з мак-
симальним об’ємом 238 т на 
добу та 78496,0 т в рік.

За підсумками виконання робіт, компанія отримала
найвищу оцінку від співробітників «Крафт Фудз 
Україна» («100» зі 100 балів) за внутрішньою 
системою оцінювання роботи.

Н  

Виробничо-складське приміщення
шоколадної фабрики «Україна»

Замовник:
ПАТ «Крафт Фудз Україна»
Вид робіт:
Генеральний підряд
на розширення складу
Площа забудови: 2 400 м2

Термін:
Завершено у 2014 році
Регіон:
м. Тростянець,
Сумська область
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Замовник:
ПАТ «Кременчуцький
міськмолокозавод»
(DANONE)
Вид робіт:
Підряд на реконструкцію
ГВК №1
Площа забудови: 2 730 м2

Термін:
Завершено у 2014 році
Регіон:
м. Кременчук, Полтавська
область

Реконструкція головного виробничого
корпусу заводу «Кремез»

чуцького молокозаводу було 
прийнято в рамках стратегіч 
ного курсу на модернізацію 
виробничих потужностей 
компанії «Данон Україна». 
Запропоновані проектні 
рішення були спрямовані на 
впровадження прогресивних 
методів виробництва, 
основними вимогами яких є 
якість та безпека продукції.

Ремонтні роботи головного 
комплексу були розпочаті з

ішення про реконструк-
цію головного виробни-
чого корпусу Кремен-

проведення демонтажних 
робіт з одночасною заміною 
усіх внутрішніх та зовнішніх 
інженерних мереж. 
Оздоблювальні роботи 
виконані у відповідності з 
сучасними санітарними 
нормами у галузі харчової 
промисловості.

У результаті реконструкції 
компанія «Данон Україна» 
отримала сучасний виробни-
чий корпус, який відповідає 
європейським стандартам у 
сфері виробництва молочної 
продукції.

Р
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Реконструкція майнового комплексу

Замовник: ТОВ «ВТФ «ЕКМІ»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін виконання:
Завершено у 2016 р.
Регіон: м. Українка,
Обухівський район,
Київська обл.
Загальна площа ділянки:
1,45 га
Площа логістичного
комплексу: 3 600 м2

Площа адміністративно-
побутового
корпусу: 1 720 м2

косметичних засобів для волосся. Продукція 
компанії розробляється у власній 
сертифікованій дослідній лабораторії, яка 
безперервно веде контроль вихідної 
сировини і готової продукції для кожної вироб-
ничої лінії.

Реконструкція майнового комплексу компанії 
«ЕКМІ» була запланована з метою розвитку, як 
самого підприємства, так й інфраструктури 
міста Українка, де зосереджено вироб- 
ництво компанії.
Проект передбачає реконструкцію з 
розширенням логістичного комплексу, а 
також поточний ремонт адміністративно 
побутових приміщень.

иробничо-торгова фірма «ЕКМІ» є дним з 
найбільших підприємств на території 
України, яке займається виробництвомВ
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Замовник:
ТОВ «ВТФ «ЕКМІ»
Вид робіт:
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2019 році
Регіон:
м. Українка, Обухівський
район, Київська область

оснащення дільниці приготування чистих 
продуктів ТОВ «ВТФ «ЕКМІ».

Проект передбачав капітальний ремонт 
виробничих та побутових приміщень, 
реконструкцію комплексу інженерних мереж, 
технологічних систем та систем автоматизації

виробництва дільниці приготування чистих 
продуктів.

Роботи з переоснащення велись у повній 
відповідності до европейських вимог 
сертифікації виробництва.

Комплекс з виробництва успішно пройшов 
сертифікацію і тепер Замовник може 
представляти свою продукцію на 
европейських ринках.

квітні 2018 року компанія 
«АртБудСервіс» стала генеральним 
підрядником проекту технічного пере- У

Технічне переоснащення виробничих потужностей

Ми пишаємось, що комплекс з виробництва
сертифіковано відповідно европейських вимог до
приготування чистих продуктів і асортимент
товарів виробника "Acme Color" тепер буде
представлено на европейських ринках.
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Значну увагу приділено безпеці при роботі з 
аміаком – високоенергетичним ефективним 
холодоагентом. Завдяки продуманому 
проектуванню з використанням сучасних 
інноваційних технологій аміачні установки є 
дуже рентабельними, а також більш 
безпечними і зручними в експлуатації, ніж інші
холодагенти.
Комплекс ICE TERMINAL відповідає сучасним 
вимогам по температурному режиму, 
вологості, пожежній безпеці та енерго- 
єфективності.

ICE TERMINAL – найбільший та найсучасніший 
автоматизований холодильно-логістичний 
комплекс в Україні, який відповідає всім 
світовим стандартам якості зберігання 
охолоджених та заморожених продуктів.

В межах будівництва логістичного центру 
виконано проектування та монтаж систем 
інженерного забезпечення для створення 
відповідного мікроклімату підприємства та 
ефективної працездатності робітників.

Комплекс зі зберігання, виробництва і переробки
продуктів харчування ICE TERMINAL

Ми пишаємось, що комплекс «Ice Terminal» внесений у 
Книгу Рекордів України до категорії «Бізнес і 
технології» як найбільший та найсучасніший 
холодильний логістичний комплекс України.

Замовник:
ТОВ «Айс Термінал»
Вид робіт:
Інженерне забезпечення
Площа забудови: 23 000 м2

Термін:
Завершено у 2011 році
Регіон:
смт. Велика Димерка,
Київська область
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В листопаді 2018 року був проведений тендер 
на роботи по улаштуванню нової ділянки 
водопроводу загальною довжиною 550 метрів 
на ділянці  ПК-52 ПК-57+30. Компанія ТОВ "Арт 
Буд Сервіс" подала тендерну пропозицію і, як 
результат, стала беззаперечним пере- 
можцем конкурсу.

Проведені будівельно-монтажні роботи, 
гідравлічні випробовування, а також 
здійснено врізання нової ділянки в існуючий 
водопровід. 

В результаті реалізації даного проекту 
мешканці навколишніх сіл та містечок зможуть 
відчути безперебійну роботу другого 
донецького водогону, завдяки значному 
покращенню його експлуатаційних 
характеристик.

Другий донецький водогін (друга нитка) був 
введений в експлуатацію в 1979 році. 40 років 
експлуатації водопроводу призвели до 
значного погіршення його стану, що 
призводить до частих поривів та зупинок в 
роботі для усунення течій. Під час проведення 
ремонтних робіт значна частина населених 
пунктів, які є безпосередніми споживачами, 
залишаються без питної води. Окрім того, 
проведення бойових дій в зоні проведення 
Антитерористичної операції також призвела 
до пошкодження деяких його ділянок. 

Тому, в рамках фінансової підтримки, згідно з 
запитом Слов'янського РПУ КП "Вода 
Донбасу", представництво дитячого фонду 
ООН в Україні погодилося виділити кошти та 
профінансувати заміну частини другого 
донецького водогону.

Капітальний ремонт магістрального
другого Донецького водогону Ду 1400 мм,

на ділянці ПК-52 ПК-57+30, Слов'янський район

Замовник:
Представництво дитячого 
фонду ООН в Україні
(UNIСEF)
Вид робіт:
Генеральний підряд
Регіон: Донецька область, 
м. Слов'янськ
Загальна довжина 
ділянки трубопроводу: 
550,50 м
Умовний діаметр
трубопроводу:
1420 х 12 по ГОСТ 10704-91
Матеріал трубопроводу: 
ст3сп5
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Розширення
виробництва
печива з добудовою
пакувальної зони
1 800 м2

Будівництво центру
для сільськогосподар-
ської техніки CLAAS

Замовник:
ПрАТ «Монделіс Україна»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2017 році
Регіон: м. Тростянець,
Сумська область

Замовник: ТОВ «Конкорд»
Вид робіт:
Генеральний підряд
Термін: IV квартал 2019 р.
Регіон: смт Гребінки,
Васильківського району,
Київської області
Загальна площа ділянки:
1,056 га
Площа реконструкції:
1667 м2
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Розширення
виробництва печива
з добудовою складу
700 м2

Замовник:
ПрАТ «Монделіс Україна»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2018 році
Регіон: м. Тростянець,
Сумська область

Реконструкція складу
готової продукції і
сировини з добудовою
холодильної камери
600 м2

Замовник:
ПрАТ «Монделіс Україна»
Вид робіт:
Генпроектувальник
Генеральний підряд
Термін:
Завершено у 2019 році
Регіон: м. Тростянець,
Сумська область

Наші проекти
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Підлога — з монолітного бетону зі зміцненим 
верхнім шаром, відповідно до санітарно- 
гігієнічних вимог по зберіганню харчових 
продуктів.

По внутрішньому периметру стін та навколо 
колон встановлено  галтелі на основі  
епоксидних сумішей для механізованого 
прибирання приміщення.

Всі елементи металоконструкцій пофар- 
бовані в заводських умовах у 2 шари.

Приміщення складу має комбіноване 
(природне та штучне) освітлення  ліхтарями  
на покрівлі та LED-світильниками.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов 
праці передбачена припливна та витяжна 
вентиляція.

Зовнішні стіни корпусу виконані з навісних 
сендвіч-панелей з наповнювачем із полі- 
ізоціанурата.

Покрівля суміщена, рулонна, з використанням 
мембрани ПВХ з внутрішнім водовідводом, 
утеплена жорсткими мінераловатними 
плитами.
Зовнішні двері та ворота - металеві з 
утепленням.

Протипожежна стіна між діючим та новим 
складом виконана з газоблоків на клейовому 
розчині з армуванням металевою сіткою.

дійснено проектування та будівництво 
складського корпусу каркасного типу 
для ТОВ «Нестле Україна».

Дистрибуційний центр (Малехів)
ТОВ «Нестле Україна»

Замовник:
 ТОВ «Нестле Україна»
Вид робіт:
Генеральний підряд та
проектування
Площа забудови:  5 295,9 м²
Загальна площа: 4 888,1 м²
Площа забудови: 69676,6 м²
Будівельний об’єкт:
Завершено у серпні 2020 р.
Регіон:
с.Малехів,
Львівська область
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На замовлення ТОВ «Ерідон Тех» – лідера з постачання 
сільгосптехніки, побудовано комплекс придорожнього 
сервісу з обслуговування вантажних автомобілів та 
сільськогосподарської техніки.

Виконано:
• земляні роботи (під улаштування фундаментів будівлі 

та благоустрій території);
• зведення фундаментів будівлі — монолітних та збірних 

залізобетонних;
• влаштування збірного залізобетонного та вторинного 

металокаркасу конструкцій будівлі;
• мурування зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок;
• облаштування промислової бетонної підлоги з 

верхнім шаром топінгом;
• монтаж зенітних ліхтарів димовидалення на покрівлі 

будівлі;
• проведення зовнішніх інженерних мереж 

(водопроводу, каналізації).

Комплекс придорожнього сервісу з
обслуговування вантажних автомобілів

та сільськогосподарської техніки для «Ерідон Тех»

Замовник:
ТОВ «Ерідон Тех»
Вид робіт:
Генеральний підряд
Площа забудови:  4056 м²
Будівельний об’єкт:
Завершено у
листопаді 2019 р.
Регіон:
с. Супрунівка,
Полтавська область
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рамках реалізації проекту компанії ПрАТ “ДКС Україна» 
по запускудругого комплексу по виробництву
електричних та інформаційних мереж з ПВХ та

поліетилену, виконано будівництво та облаштування:

• виробничо-складського корпусу;
• стоянки для вантажівок та тимчасового паркування лег- 
кових автомобілів;
• майданчика для складування готових до відвантаження 
двостінних труб.

Склад робіт:

• підготовчі роботи;
• будівництво підземної та наземної частин будівлі;
• прокладання зовнішніх інженерних мереж електропоста-
чання, водопроводу та каналізації;
• благоустрій території.

В

Виробничо-складський комплекс
«ДКС Україна»

Замовник:
ПрАТ «ДКС Україна»
Вид робіт:
Генеральний підряд
Площа забудови: 4 000 м2

Термін:
Завершено в І кварталі
2020 р.
Регіон:
с. Іванків,
Бориспільський р-н,
Київська область
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Будівництво логістичного автоматизованого депо кур’єрської доставки вантажів компанії 
«Нова Пошта». 

У складі терміналу:
• відділення по роботі з клієнтами;
• офісні та соціальні приміщення;
• прибудовані об’єкти інфраструктури.

Замовник:
Індустріальний парк
“Біла Церква”
(проект холдингової
компанії «UFuture»)
Вид робіт:
Генеральний підряд
Площа забудови: 3 260 м2

Загальна площа будівлі:
3453 м2

Термін:
Триває будівництво
Регіон:
м. Біла Церква,
Київська область

 

Логістичний комплекс в Індустріальному парку
«Біла Церква» для «Нової Пошти»
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Переваги та
можливості
компанії

 

 

Впровадження
інноваційних технологій

та передових підходів

Досвід роботи з провідними
українськими та іноземним

компаніями

Втілення проектів у сфері
альтернативної енергетики

НАША МІСІЯ – РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРОЕКТІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
ТА ІНЖЕНЕРІЇ, ЗА ДОПОМОГОЮ
ЯКИХ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ СТАЄ БІЛЬШ
КОМФОРТНИМ, БІЗНЕС – ЕФЕКТИВНИМ, 
А МІСТА – ДІЙСНО ЄВРОПЕЙСЬКИМИ



 

+ 38 (044) 332 88 86 34

| Можливості компанії

Професійний підхід до будівництва
об’єктів різної спеціалізації

Розробка та реалізація проектів
будівництва відповідно до
міжнародної системи якості

Використання перевірених
матеріалів та обладнання

МИ НАДАЄМО НАЙКРАЩІ
РІШЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ

ВИСОКОЯКІСНОГО БУДІВНИЦТВА
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



02098, м. Київ
вул. Шумського, 1, оф. 112

www.artbudservice.com.ua
office@artbudservice.com.ua

+38 (044) 332-88-86




