ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
ЖИЛИХ, КОМЕРЦІЙНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
› АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ › КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
› ГЕНЕРАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ › СИСТЕМИ ВНУТРИБУДИНКОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
› КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ

РОЗРОБКА ТА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

За більш ніж 20 років роботи в галузі проектування мені
вдалося створити потужну та надійну команду висококваліфікованих спеціалістів.
Я чудово розумію, що означає відповідальність та професіоналізм. Саме на цих якостях збудовано основні принципи
роботи компанії «Проджект Білдінг». Наша команда складається з досвідчених, вузько-спеціалізованих проектувальників, що дозволяє оперативно та якісно проектувати
об'єкти різних типів та масштабів.
Надзвичайно важливим для нашого колективу є авторитет і
компанії загалом, і кожного співробітника окремо! Сформувати репутацію лідера на ринку професіоналів – справа
не легка. Однак коли займаєшся улюбленою справою, це
стає закономірністю!

З повагою,
керуючий партнер
«Проджект Білдінг»,
Вадим Вадимович
Агарков

«Проджект Білдінг» – компанія, що використовує при
проектуванні лише сучасні, за оптимальною ціною та
якістю рішення, та орієнтована на об'єкти житлової, комерційної та промислової нерухомості.
Я впевнений, що наша з Вами співпраця буде взаємовигідною, комфортною і відкритою!
Далі Ви перегляньте частину наших основних проектів, які
ми успішно виконали.

ЖК

РІДНЕ МІСТО

ЖК

Житлові будинки на вул. Качалова, 40
(бул. Вацлава Гавела, 28)
у Солом’янському районі
м. Києва
(мікрорайон Відрадний)

Житловий будинок з вбудованими
приміщеннями на перетині
вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема
у Деснянському районі м. Києва
(мікрорайон Лісовий)

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»

FOREST

ЖК ПО ВУЛ.

КОПЕРНИКА, 11

ЖИТЛОВИЙ

Житловий комплекс
по вул. Коперника, 11
у Шевченківському районі
м. Києва
(мікрорайон Лук’янівка)

Житловий комплекс

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «КИЇВМІСЬКБУД»

КОМПЛЕКС

у смт. Чабани
Києво-Святошинського району
Київської області
› Генеральне проектування

ЖК

КРЮКІВЩИНА

ЖК

CRYSTAL TOWERS

Житловий квартал багатоквартирної
забудови з неповним комплексом
обслуговування у с. Крюківщина
Києво-Святошинського району
Київської області

Житловий комплекс з вбудованими
нежитловими приміщеннями
та паркінгом по вул. Акад. Книшова
(Амурській), 4 у Голосіївському районі
м. Києва (мікрорайон Голосіїво)

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
› Автор концепції та візуалізації – ТОВ «Бауст»
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП»

› Генеральне проектування
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП»

ЛІЦЕЙ

ЛІДЕР

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

Будівля Києво-Печерського
ліцею № 171 «ЛІДЕР» з прибудовою
на вул. Лейпцизькій, 11-а
у Печерському районі
м. Києва

Багатофункціональний комплекс
(бізнес-парк класу «А», торговельні та
житлові приміщення) на перетині
вул. Березнева та вул. Вифлеємська
у Дніпровському районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
ТОВ «XXI ВІК»

КОМПЛЕКС

БІЗНЕС-ЦЕНТР

FORUM PARK PLAZA

Офісно-готельно-торговельний

АДМІНІСТРАТИВНА

БУДІВЛЯ

м. Києва

Адміністративна будівля із Резиденцією посла Республіки Казахстан
по вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 51
у Шевченківському
районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

центр по пр-т Степана Бандери, 9
у Оболонському районі

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МИЛОВАРНИЙ ЗАВОД»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

АДМІНІСТРАТИВНА

Адміністративна будівля

БУДІВЛЯ

БІЗНЕС-ЦЕНТР

м. Києва

Бізнес-центр з музейним
комплексом «Перемога»
по вул. Електриків
у Дніпровському районі
м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

по вул. Олегівська, 36
у Шевченківському районі

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «А.В.С.»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Стадія «Проектна документація» («П»)
ЗАБУДОВНИК:
› МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД «СЛАВУТИЧ»

ЖИТЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

КОРПУС

КИЇВМЕДПРЕПАРАТ

Концепція житлового комплексу

Корпус АТ «КиївМедПрепарат»

по вул. Івана Гонти, 1

по вул. Саксаганського, 139

у Шевченківському районі

у Шевченківському районі

м. Києва

м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Передпроектні пропозиції
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «БУДІВЕЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «РІЕЛ»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
› Передпроектні пропозиції
ЗАБУДОВНИК:
› АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

ЖИТЛОВО-ОФІСНИЙ КОМПЛЕКС

Житлово-офісний комплекс

ДЕСЯТИННИЙ

ЖИТЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

м. Києва

Житловий комплекс
із дипломатичною резиденцією
по вулиці Олеся Гончара, 22
у Шевченківському районі
м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

за адресою пров. Десятинний, 3
у Шевченківському районі

› Головний архітектор проекту - Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «БК «МІСЬКБУДІНВЕСТ»

ЖК

ЛУМУМБИ

ЖК

RICHMOND

Житловий будинок бізнес класу
по вул. Іоанна Павла ІІ
(Патріса Лумумби), 11
у Печерському районі
м. Києва

Житловий комплекс бізнес-класу
по вул. Джона Маккейна
(Івана Кудрі), 26
у Печерському районі
м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Головний архітектор проекту - Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

GENEVA

ЖК

GRAND VILLAS

Житловий комплекс
за адресою бульв. Гавела Вацлава
(Івана Лепсе), 7Г (літ «А»)
у Солом’янському районі
м. Києва

Житловий комплекс
на вул. Чубинського,
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14
в місті-курорті Ворзель
Київської області

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Головний архітектор проекту - Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

› Головний архітектор проекту: Петров І.А.
ЗАБУДОВНИК:
› ОК ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР-КИЇВ»

ЖК

SILVER HOUSE

ОФІСНИЙ ЦЕНТР

Житловий будинок по
просп. Голосіївський
(40-річчя Жовтня), 74
у Голосіївському районі м. Києва
(мікрорайон Деміївка)

Офісний центр

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»

по вул. Жилянська, 34-а
у Голосіївському районі
м. Києва
› Передпроектні пропозиції
› Головний архітектор проекту: Петров І.А.

ЖК

NORDICA RESIDENCE

ЖК

НОВІ ТЕРЕМКИ

Виробничий комплекс з будівництвом
житлового комплексу з паркінгом та
дошкільним навчальним закладом
по вул. Залізничне шосе, 45-а
у Печерському районі м. Києва

Комплекс багатоквартирних
житлових будинків, з вбудованими
приміщеннями по вул. Садова, 1 в
с. Новосілки Києво-Святошинського
району Київської області

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «БУДІВЕЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «РІЕЛ»

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ЖК «НОВІ ТЕРЕМКИ»

ТОРГОВЕЛЬНИЙ

ЦЕНТР

ОФІСНО-ГОТЕЛЬНИЙ

Торговельний центр
з офісними приміщеннями
по вул. Михайла Максимовича, 6
у Голосіївському районі
м. Києва

Офісно-готельний будинок

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРПРОММЕТТОРГ»

за адресою проспект Перемоги, 67
у Святошинському районі
м. Києва
› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «НИВКИ СІТІ»

БУДИНОК

АДМІНІСТРАТИВНО-ОФІСНА

БУДІВЛЯ

КАЧИНЕ

ОЗЕРО

Адміністративно-офісна
будівля за адресою
провулок Заводський, 1/2
у Дарницькому районі
м. Києва

Концепція будівництва на
земельній ділянці по
вул. Здолбунівській
(перетин з вул. Тепловозною)
у Дарницькому районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› Передпроектні пропозиції
› Генеральне проектування
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «БУДІВЕЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «РІЕЛ»

› Передпроектні пропозиції
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «БУДІВЕЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «РІЕЛ»

ЖИТЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

Концепція житлового комплексу

ЖИТЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

м. Києва

Житловий комплекс з вбудованими
офісними і громадськими
приміщеннями та паркінгом
по вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 43
у Печерському районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

по вул. Світла, 6
у Дарницькому районі

› Передпроектні пропозиції
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «БУДІВЕЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «РІЕЛ»

› Передпроектні пропозиції
› Головний архітектор проекту: Петров І.А.

ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ЖИЛИХ, КОМЕРЦІЙНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
› ВЕНТИЛЯЦІЯ › КОНДИЦІЮВАННЯ › ОПАЛЕННЯ › ПРОТИДИМНИЙ ЗАХИСТ
› ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ › ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ
› СЛАБОСТРУМНІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

РОЗРОБКА ТА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЖК

ОЛЕКСАНДРІЯ

Житловий будинок з паркінгом
по вул. Патріарха М. Скрипника
(М. Островського), 48/50
у Солом’янському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› водопостачання та водовідведення
› електрообладнання та електроосвітлення
› енергопаспорт
› диспетчеризація вузлів обліку
систем водопостачання та опалення
житлових та вбудованих приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житлово-офісний комплекс
з підземним паркінгом
по вул. Гарматній, 38
у Солом'янскому районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція, протидимний захист
› електрообладнання та електроосвітлення
› водопостачання та водовідведення
› насосна станція водопостачання
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв'язку (радіо, телебачення, телефонія)
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

КОЗАЦЬКИЙ

ЖК

ПРИЧАЛ 8

Житловий комплекс з вбудованоприбудованими нежитловими
приміщеннями та паркінгом
на вул. Канальній, 8
у Дарницькому районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› конструкції бетонні
› опалення та вентиляція. протидимний захист будівлі,
› дренаж, водопостачання та каналізація, насосні
› електрообладнання та електроосвітлення
› протипожежна сигналізація, система оповіщення про
пожежу, система блискавкозахисту будівлі
› системи зв’язку, оперативна диспетчерська сигналізація
› індивідуальний тепловий пункт
› енергоефективність та енергозбереження
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

ЖК з об’єктами соціальногромадського призначення
по вул. Маршала Гречка, 10-б
у Подільському районі м. Києва
(мікрорайон Виноградар)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
Стадія «Проект» («П»):
› опалення та вентиляція, ІТП, протидимний захист
› електрообладнання та електроосвітлення
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв'язку (радіо, телебачення, телефонія)
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
› енергопаспорт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

ЖК

СИРЕЦЬКІ САДИ

ЖК

SALUT!

Секції 2.1-2.6 та підземний
паркінг житлового будинку №2
на бульв. Дружби Народів, 2
у Печерському районі м. Києва
(мікрорайон Нижній Печерськ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› водопровід та каналізація: господарчо-питне, горяче
водопостачання, поливальний водопровід, каналізація
› водомірні вузли, підвищувальні насосні станції ГПВ
› опалення та вентиляція, кондиціонування
› внутрішня тепломережа, індивідуальний тепловий пункт
› тепломеханіка, автоматизація, комерційний облік
› електротехнічні рішення
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «BUD DEVELOPMENT»

Житловий комплекс за адресою
булв. Академіка Вернадського, 24
у Святошинському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція, ІТП, протидимний захист
› електрообладнання та електроосвітлення
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв'язку (радіо, телебачення, телефонія)
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
› енергопаспорт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

АКАДЕМ-ПАРК

ЖК

СТАРОКИЇВСЬКИЙ

Житлово-офісний комплекс з
блоком соціально-громадського
призначення та паркінгом по
вул. Старокиївська, 10
у Шевченковському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція, ІТП, протидимний захист
› електрообладнання та електроосвітлення
› водопостачання та каналізація
› насосна станція водопостачання
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв'язку (радіо, телебачення, телефонія)
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житлові будинки в урочищі
«Гончари-Кожум'яки»
по вул. Кожум'яки, 10-ж,
вул. Дегтярній, 6-25, 28,29, 30-32
у Подільському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція та кондиціювання
› водопостачання та каналізація
› електропостачання та електроосвітлення
› блискавкозахист, енергозбереження
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
› автоматична система водяного пожежогасіння,
контроль загазованості, протидимного захисту,
внутрішнього протипожежного водопроводу
› системи зв’язку, контроль доступу
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

ПОДОЛ-ГРАДЪ

ЖК

EDELWEISS HOUSE

Багатоповерховий житловий
комплекс з підземним паркінгом
по вул. Звіринецькій, 72,
пров. Кленовому, 5
в Печерському районі м. Києва
(мікрорайон Звіринець)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергозбереження, енергетичний паспорт
› система пожежної сигналізації
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку, домофон, система захисту від шуму
› блискавкозахист
› опалення, ІТП та вентиляція, дахова котельня
› електропостачання та електроосвітлення
› протидимний захист
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житлово-торгівельний комплекс
з підземним паркінгом по
вул. Сім’ї Кульженків, 1
у Оболонському районі м. Києва
(мікрорайон Мінський)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція та кондиціювання
› водопостачання та каналізація
› електропостачання та електроосвітлення
› блискавкозахист, енергозбереження
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
› автоматична система водяного пожежогасіння,
контроль загазованості, протидимного захисту,
внутрішнього протипожежного водопроводу
› системи зв’язку, контроль доступу
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

ЖК

ЯСКРАВИЙ

ЖК

ОЗЕРНИЙ

Житлові будинки з дитячім
дошкільним закладом по
вул. Обухівській, 135-а
у Святошинському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

опалення, вентиляція та кондиціювання
протидимний захист, димовидалення
електропостачання та електроосвітлення
вбудована трансформаторна підстанція
водопостачання та каналізація
індивідуальний тепловий пункт
системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
автоматизація та диспетчеризація будинку
блискавкозахист

ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Об’єкти житлового та громадського призначення з підземними
паркінгами по вул. Великій
Васильківській, 137, 139
у Печерському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація
› насосна станція водопосточання
› блискавкозахист
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› дренаж для кондиціювання
житлових та вбудованих приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «BUD DEVELOPMENT»

ЖК

ФРАНЦУЗЬКИЙ КВАРТАЛ 2

ЖК

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Житловий комплекс
з підземними паркінгами
по вул. Златоустівський, 27
у Шевченківському районі
м. Києва (мікрорайон Центр)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція, протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› вузли обліку тепла приміщень
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Житлово-офісний комплекс з
підземним паркінгом по
вул. Драгоманова, 2а, 2б, 4а,
вул. Олени Пчілки, 6а, 8
у Дарницькому районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› індивідуальний тепловий пункт
› пожежна сигналізація
› захист від шуму
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЖК

ПОЗНЯКИ- 4 а

ЖК

RICHMOND

Житловий будинок з підземним
паркінгом на вул. Джона Маккейна
(Івана Кудрі), 26
у Печерському районі м. Києва
(мікрорайон Нижній Печерськ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› диспетчеризація вузлів обліку водопостачання
› пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу
› управління евакуацією людей
› електропостачання та електроосвітлення
› опалення, ІТП, вентиляція
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› водопостачання та каналізація
› блискавкозахист
› автоматизація та диспетчеризація будикну
› системи зв’язку (телефон, радіо, телебачення)
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житловий комплекс на
вул. Леніна, 119 у селі
Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинського району
Київської області
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› протидимний захист
› електрообладнання
› електроосвітлення
› опалення та вентиляція
› водопостачання та каналізація
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› автоматизація будинку
› диспетчеризація будинку
› тепловий пункт
› газова котельня
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ І КО» (УБІКО)

ЖК

SUN CITY

ЖК

ЛЕЙПЦИЗЬКА

Житловий комплекс з офісними
приміщеннями та підземним
паркінгом по вул. Лейпцизькій, 13
у Печерському районі м. Києва
(мікрорайон Печерськ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› підключення обладнання зарядних пристроїв для авто
› підключення сонячних колекторів
для освітлення місць загального користування
› опалення та вентиляція
› електрообладнання та електроосвітлення
› водопостачання та каналізація
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› насосна станція водопостачання
› індивідуальний тепловий пункт
› дренаж для кондиціювання приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Житловий комплекс з паркінгом
по вул. Михайла Максимовича
(Трутенка), 3 у Голосіївському
районі м. Києва
(мікрорайон Голосіїво)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› протидимний захист
› електроосвітлення
› електрообладнання
› водопостачання
› каналізація
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЖК

АМУРСЬКИЙ

ЖК

МИКИТСЬКА СЛОБОДА

Житловий будинок
по вул. Героїв Севастополя, 35
у Солом’янському районі
м. Києва (мікрорайон Відрадний)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› зовнішні мережі водопроводу та каналізації
› опалення та вентиляція
› водопостачання та водовідведення
› електрообладнання та електроосвітлення
› внутрішні мережі електропостачання РУ-0,4 кВ
› протидимний захист
› автоматизація та диспетчеризація інженерних систем
› автоматизація пожежних систем
› енергопаспорт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житлово-адміністративна
будівля з паркінгом та дитячим
майданчиком по вул. Казимира
Малевича (Боженка), 89
у Голосіївському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція

ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

ЛИБІДЬ

ЖК

КВІТНЕВИЙ RESIDENCE

Багатоквартирний житловий
будинок на перехресті
вул. Шолуденка, пров. Квітковий
та вул. М. Грушевського в
м. Вишгород, Київська область
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› водопостачання
› каналізація
› електроосвітлення
› електрообладнання
› індивідуальний тепловий пункт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «СС КОНСТРАКШН»

Житловий будинок з вбудованими
приміщеннями на
вул. Пріорська (Полупанова), 16
в Оболонському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›

опалення та вентиляція
протидимний захист
електроосвітлення та електропостачання
водопостачання та каналізація, насосна

› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› диспетчеризація вузлів обліку систем опалення
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

ВИШИВАНКА

ЖК

АРИСТОКРАТ

Житловий будинок з паркінгом
по вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 34 у Печерському районі
м. Києва (мікрорайон
Нижній Печерськ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› електроосвітлення
› електропостачання

ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житлово-офісний центр по
вул. Антоновича (Горького), 74-78
у Голосіївському районі
м. Києва (мікрорайон Нова будова)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція
› протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергозбереження
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

NEW YORK CONCEPT HOUSE

ЖК

СОНЯЧНА РІВ’ЄРА

Житлово-офісні комплекси за
адресою: між вул. МикільськоСлобідською та просп. Броварським
у Дніпровському районі м. Києва
(мікрорайон Лівобережний масив)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› вузли обліку тепла житлових та вбудованих приміщень
› опалення та вентиляція, протидимний захист
› водопостачання та водовідведення, насосні
› електрообладнання та електроосвітлення
› безпека експлуатації
› енергопаспорт
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
› дизельно-генераторна станція
› блискавкозахист
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житловий будинок господарчіх
будівель і споруд
на вул. Отто Шмідта, 10-ж
у Шевченковському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› електроосвітлення
› електропостачання
› водопостачання
› каналізація
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ЗАХІД-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»

КЛУБНИЙ ДІМ

ТАТАРСЬКИЙ

ГОТЕЛЬ

RADISSON BLU

Готель
по вул. Братська, 17-19
у Подільському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› кондиціювання
› протидимний захист
› холодильна станція
ЗАБУДОВНИК:
› ЗАТ «ГОТЕЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Забудова території
по вул. Предславинській
в Печерському районі
м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› кондиціювання
› водопостачання
› каналізація
› протидимний захист
› димовидалення паркінгу
ЗАБУДОВНИК:
› ІНВЕСТИЦІЙНО-ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «КОВЧЕГ»

ЖК

КОВЧЕГ

ЖК

ОБЕРІГ

Забудова території багатоповерховими житловими будинками
по вул. Бориспільська, 21-45
в Дарницькому районі м. Києва
(мікрорайон Нова Дарниця)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› водопостачання та водовідведення
› електрообладнання та електроосвітлення
› протидимний захист
› диспетчеризація, автоматика сантехпристроїв
› енергопаспорт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житловий будинок з
підземним паркінгом по
вул. Новомостицькій, 15
в Подільському районі м. Києва
(мікрорайон Мостицький масив)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист
› водопостачання та водовідведення, насосна
› електроосвітлення та електропостачання
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонізація)
› диспетчеризація вузлів обліку систем водопостачання
та опалення житлових та вбудованих приміщень
› підключення обладнання зарядних пристроїв
для електромобілів, енергопаспорт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

НОВОМОСТИЦЬКИЙ

КЛУБНИЙ БУДИНОК

ARCH HOUSE

Житловий будинок з офісами
та підземним паркінгом
на вул. Миколи Пирогова /
Б. Хмельницького, 2/37-б
в Шевченківському районі
м. Києва (мікрорайон Центр)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› електроосвітлення
› електрообладнання
› водопостачання
› каналізація
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «УКРБУДИНВЕСТ И КО» (УБІКО)

Житлово-офісний комплекс
з паркінгом
по вул. Шолуденка, 1-а
у Шевченковському районі
м. Києва (мікрорайон Центр)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› блискавкозахист
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонізація)
› індивідуальний тепловий пункт
› насосна станція водопостачання
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «BUD DEVELOPMENT»

ЖК

ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ КВАРТАЛ

ЖК

ДРАГОМАНОВА

Багатоповерховий
житловий будинок
на вул. Драгоманова, 35/55
у Дарницькому районі
м. Києва (мікрорайон Позняки)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› електроосвітлення
› електрообладнання
› водопостачання
› каналізація
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Торгово-офісно-житловий
центр з підземним паркінгом
по вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 15-а
у Шевченківському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку, СКИ, ОДС, блискавкозахист
› дренаж для кондиціювання приміщень
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу
› протипожежна автоматика, сигналізація загазованості
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЖК

ЯРОСЛАВІВ ГРАД

ЖК

БАГГОВУТІВСЬКИЙ

Житловий комплекс з торговоофісними приміщеннями по
вул. Багговутівська, 17-21
у Шевченківському районі м. Києва
(мікрорайон Татарка)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція, Протидимний захист
› водопостачання та каналізація, насосна
› електропостачання та електроосвітлення
› протипожежна автоматика, пожежна сигналізація
› оповіщення про пожежу, сигналізація загазованості
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергоефективність та енергозбереження
› котельня, тепломеханіка, ІТП
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «ГАЛЖИТЛОБУД»

Житловий комплекс з об’єктами
торговельного призначення на
вул. Бережанська, 15
в Оболонському районі м. Києва
(мікрорайон Оболонь)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення,ІТП, вентиляція, протидимний захист
› водопостачання, каналізація, насосна
› електропостачання та електроосвітлення
› пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу
› сигналізація загазованості повітря
› блискавкозахист
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергоефективність та енергозбереження
› котельня, тепломеханіка
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «ГАЛЖИТЛОБУД»

ЖК

БЕРЕЖАНСЬКИЙ

ЖК

CHICAGO CENTRAL HOUSE

Житловий будинок з приміщеннями
громадського призначення
по вул. Антоновича (Горького), 44
у Голосіївському районі м. Києва
(мікрорайон Нова будова)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист будівлі
› водопостачання, каналізація, насосна
› електрообладнання та електроосвітлення
› енергопаспорт, оцінка впливу на навколишнє середовище
› дренаж для кондиціювання приміщень
› пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу
› автоматична система пожежогасіння паркінгу
› автоматизація, управління систем протидимного захисту
› система контролю концентрації газу і СО2 у паркінгу
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Торгово-розважальний комплекс
з житловим будинком по
вул. Маршала Тимошенка, 21
в Оболонському районі м. Києва
(мікрорайон Оболонь)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
Ескізний проект:
› опалення, вентиляція та кондиціювання
› водопостачання, каналізація та дренаж
› електрообладнання та електроосвітлення
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
› насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› охоронна сигналізація
› концепція пожежної безпеки
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС» (UDP)

ЖК

SMART PLAZA OBOLON

ЖК

SOHO RESIDENCE

Житлова забудова по
вул. Деміївська, 13
у Голосіївському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›
›
›
›
›

опалення, ІТП, вентиляція
водопостачання та каналізація, котельна
електрообладнання та електроосвітлення
зовнішні та внутрішні мережі газопостачання
газорегуляторний пункт, вузол обліку газу
диспетчеризація вузлів обліку водопостачання
протидимний захист
енергозбереження

ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житловий будинок з підземним
паркінгом по просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), 146-б
у Голосіївському районі м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонізація)
› індивідуальний тепловий пункт
› насосна станція водопостачання
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

BRISTOL COMFORT HOUSE

ЖК

VICTORY V

Житлово-офісний комплекс з
паркінгом по пр. Перемоги, 5-б
у Шевченківському районі
м. Києва
(мікрорайон Центр)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація
› насосна станція водопостачання
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонізація)
› блискавкозахист
› дренаж для кондиціювання приміщень
ЗАБУДОВНИК:
› КОМПАНІЯ «BUD DEVELOPMENT»

Багатоквартирний житловий
будинок по вул. Петлюри
(Черняховського), 20
в м. Бровари
Київської області
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› внутрішньобудинкові системи
опалення та вентиляції
› внутрішньобудинкові системи
водопостачання та каналізації
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ДІМ»

ЖК

ФАМІЛЬНИЙ

КЛУБНИЙ БУДИНОК

INCO HOME НА ПОДОЛІ

Житловий будинок
з підземним паркінгом
по вул. Лук’янівська, 14-в
у Шевченківському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› водопостачання
› каналізація
› електроосвітлення
› електрообладнання
ЗАБУДОВНИК:
› ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «INCO HOME»

Багатоповерховий житловий
будинок по вул. Козацька
(50 років ВЛКСМ), 36
в Новозаводському районі
м. Чернігова
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› водопостачання
› каналізація
› електроосвітлення
› електрообладнання
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «СС КОНСТРАКШН»

ЖК

ФЕНІКС

АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ

ROSHEN

Адміністративна будівля
ККФ «РОШЕН» за адресою
проспект Науки, 1
у Голосіївському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›
›
›
›
›

опалення та вентиляція
водопостачання та каналізація
електроосвітлення та електрообладнання
блискавкозахист
холодильна станція
системи дренажу
автоматизація та диспетчеризація будинку
оцінка впливу на навколишнє середовище

ЗАБУДОВНИК:
› ККФ «РОШЕН»

Житловий комплекс з підземним
паркінгом на вул. Кирилівська
(Фрунзе), 37, 37-а
в Подільському районі м. Києва
(мікрорайон Поділ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› індивідуальний тепловий пункт
› насосна станція водопостачання
› опалення та вентиляція
› протидимний захист
› електропостачання та електроосвітлення
› водопостачання та каналізація
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «КИЇВСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА ГРУПА»

ЖК

044

ЖК по вул.

ГОРЛІВСЬКА, 215-а,б,в

Житловий будинок
по вул. Горлівська,
215-а, 215-б, 215-в
у Дарницькому районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› опалення, ІТП, вентиляція, протидимний захист
› електроосвітлення, електропостачання, блискавкозахист
› водопостачання та каналізація, насосна
› автоматизація та диспетчеризація будинку
› системи зв’язку, ОДС, СКС, телефонія, енергозбереження
› пожежна сигналізація, системи оповіщення про пожежу
› автоматична система пожежогасіння ЛТПП
› система сигналізації загазованості повітря
ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Житлово-офісний комплекс
на просп. Відрадному, 93/2
у Солом’янському районі
м. Києва
(мікрорайон Відрадний)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›
›
›
›
›

опалення та вентиляція
електроосвітлення
електропостачання
водопостачання
каналізація
автоматизація та диспетчеризація будинку
системи зв’язку (радіо, телебачення, телефонія)
оцінка впливу на навколишнє середовище

ЗАБУДОВНИК:
› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЖК

ОТРАДА

АДМІНІСТРАТИВНИЙ БУДИНОК

Адміністративний будинок
на вул. Михайлівська, 10
у Шевченківському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, ІТП, вентиляція, кондиціювання, димовидалення
› водопостачання, каналізація, дренаж, насосна
› електропостачання, електроосвітлення
› автоматизація мережі протидимного захисту
› пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу
› блискавкозахист, системи зв’язку, ОДС
› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергоефективність та енергозбереження
› автоматичне пожежогасіння
ЗАБУДОВНИК:
› ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ім. О.О. ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ

Офісно-готельний будинок
за адресою просп. Перемоги, 67
у Святошинському районі
м. Києва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення, вентиляція, дренаж і кондиціювання
› водопостачання, каналізація, насосна
› електропостачання та електроосвітлення
› система контролю доступу, охоронна сигналізація
› відеоспостереження, ОДС
› системи автоматичної сигналізації метану
› система блисковкозахисту та заземлення
› протидимний захист
› енергосертифікат будівлі
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

SAN FRANCISCO CREATIVE HOUSE

ЖИТЛОВИЙ РАЙОН

RYBALSKY

Житлові будинки з паркінгом
по вул. Електриків, 23-б
у Подільському районі
м. Києва
(мікрорайон Поділ)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› внутрішньо-будинкові системи:
› опалення та вентиляція
› електроосвітлення та електропостачання
› водопостачання та каналізація
› насосна станція водопостачання
› енергопаспорт
› індивідуальний тепловий пункт
› оцінка впливу на навколишнє середовище
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Житловий комплекс за адресою:
булв. Гавела Вацлава
(Івана Лепсе), 9-а
у Солом’янському районі м. Києва
(мікрорайон Відрадний)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення
› вентиляція
› димовидалення
› електропостачання
› електроосвітлення
› енергозбереження
› водопостачання
› каналізація
› індивідуальний тепловий пункт
ЗАБУДОВНИК:
› ТОВ «ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЖК

GENEVA

ЖК

ЛЬВІВСЬКИЙ КВАРТАЛ

Бізнес-центр з
на вул. Глибочицькій, 13
у Шевченківському районі
м. Києва
(мікрорайон Татарка)
ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› опалення та вентиляція
› водопостачання та каналізація
› схема дренажної системи та системи відводу дощових вод
› електрообладнання та електроосвітлення
› схема освітлення
› схема прив'язки освітлювальних приладів
› система автоматичної сигналізації концентрацій метану
› ЕМ підключення зовнішньої реклами
ЗАБУДОВНИК:
› ПП «Будівельна корпорація «РІЕЛ»

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

КОМПЛЕКС

Підземна будівля під багатофункціональний комплекс за
адресою вул. Георгія Кірпи, 2-б
у Солом’янському районі
м. Києва

АЗС SOCAR

ТРЦ (23 000 м2)

Автозаправний комплекс
по Столичному шосе, 100
у Голосіївському районі
м. Києва

Реконструкція будівель і споруд
торгівельного центру
по вул. Інженерна, 1
у Голосіївському районі
м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› опалення, вентиляція та кондиціювання, димовидалення
› водопостачання, каналізування та дренаж
› електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення
› автоматизація мережі протидимного захисту
та внутрішнього протипожежного водопроводу
› пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу
› блискавкозахист, системи зв'язку, ОДС
› автоматичне пожежогасіння
› енергоефективність та енергозбереження

› опалення, вентиляції кондиціювання
› електроосвітлення та електрообладнання
› водопостачання та каналізація
› енергоефективність
› вогнезахист металевих конструкцій, пожежна сигналізація
› системи зв’язку
› пожежогасіння, сигналізація концентрації парів бензину
› блискавкозахист та заземлення
› оцінка впливу на навколишнє середовище

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› зовнішньо-будинкові системи водопостачання
› каналізація
› енергетичний паспорт
› енергозбереження
› оцінка впливу на навколишнє середовище

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

› ТОВ «КДД» (KDD Ukraine)

› ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна»

› ПАТ «ГЛОБАЛ-МАРКЕТ»

ЖК

UNIT.Home

Реконструкція групи нежитлових
приміщень (літ. 20Г) за адресою
вул. Сім’ї Хохлових, 8
у Шевченківському районі м. Києва
(мікрорайон Лук’янівка)

ЖИТЛОВИЙ

БУДИНОК

Житловий будинок з вбудованими
нежитловими приміщеннями
по вул. Святошинській
у Святошинському районі
м. Києва

ЖК

ЧОКОЛІВСЬКИЙ БУЛЬВАР

Реконструкція адміністративного
будинку під житловий будинок
з надбудовою по Чоколівському
бульвару 27-б в Солом'янському
районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› інженерно-технічні заходи цивільного захисту(ІТЗ ЦЗ)

› опалення, ІТП, вентиляція
› електропостачання, електроосвітлення, блискавкозахист
› водопостачання та каналізація, насосна
› пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу
› управління евакуацією людей
автоматична система пожежогасіння ЛТПП
› системи сигналізації загазованості повітря
› сруктурована кабельна система і телефонія
› оперативно диспетчерська сигналізація

› опалення
› вентиляція
› електропостачання
› електроосвітлення
› водопостачання
› каналізація
› індивідуальний тепловий пункт

› оцінка впливу на навколишнє середовище
› енергозбереження
› розрахунок часу евакуації при пожежі
› розрахунок часу вогнестійкості конструкцій
› ідентифікація ПНО та ОПН
› проект організації будівництва
ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

› ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ»

› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

Шевченка, 4

ROSHEN

ОФІС

ЖК по вул.

Споруда для демонстрації
шоколадної лінії на території
ККФ «Рошен» за адресою
просп. Науки, 1 у Голосіївському районі м. Києва

Офіс 32 складу В6 по
вул. Незалежності, 2/1
с. Дударків Бориспільського
району Київської області

Багатоповерховий житловий будинок
з вбудованими приміщеннями
громадського призначення
по вул. Шевченка, 4
в м. Ірпінь

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
›
›
›
›
›
›
›
›

опалення та вентиляція
водопостачання та каналізація
електроосвітлення
електрообладнання
блискавкозахист
холодильна станція
системи дренажу
автоматизація та диспетчеризація будинку

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› зрівнювання потенціалів

› внутрішньобудинкові системи:

› блискавкозахист

› опалення
› вентиляця
› кондиціонування

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

› ККФ «РОШЕН»

› ТОВ «ДАВ ІНЖИНІРІНГ»

› КОМПАНІЯ «ЖИТЛОБУД»

ЖИТЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

Багатоквартирний житловий
комплекс на розі
вул. Шолуденка та
пров. Квітневий в м. Вишгород
Київської області

ТРЦ 8500м2

Ресторанний комплекс

Багатофункціональний громадський
центр по вул. Київський шлях
«Територія міського парку
культури та відпочинку» у
м. Бориспіль Київської області

Ресторанний комплекс
«Два Бобри»
в с. Мила КиєвоСвятошинського району
Київської області

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

› опалення

› опалення, вентиляція, дренаж і кондиціювання
› водопостачання, каналізація, вузол обліку
› електропостачання та електроосвітлення
› автоматизація систем протидимного захисту
та внутрішнього протипожежного водопроводу
› системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
› блискавкозахист, протидимний захист
› системи зв’язку, оперативная диспетчерска сигналізація
› енергоефективність та енергозбереження

› вентиляція
› електроосвітлення
› електрообладнання
› водопостачання
› каналізація

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:
› внутрішньо-будинкові системи
опалення, теплопостачання,
холодопостачання, кондиціювання
› внутрішньо-будинкові системи
водопостачання та каналізація
› дренаж
› топкова
› тепловий насос

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

› КОМПАНІЯ «КИЇВМОНОЛІТБУД-2005»

› ТОВ «БІОПРОМ»

› ТОВ «ТАЙРА»

СПОРТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ

КОМПЛЕКС

Спортивний оздоровчий комплекс
з адміністративним будинком
по вул. Набережно-Печерська
дорога, 5 у Печерському районі
м. Києва

ЖК

SOLAR CITY

Житловий будинок з вбудованими
нежитловими приміщеннями
по вул. Святошинській
у Святошинському районі
м. Києва

ДИЛЕРСЬКІ АВТОЦЕНТРИ
Дилерські центри для продажу легкових
автомобілів №1,2,3 на перетині
Столичне шосе та пр. Академіка Заболотного
в Голосіївському районі м. Києва

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

›
›
›
›
›
›
›

› опалення, ІТП, вентиляція
› електропостачання, електроосвітлення, блискавкозахист
› водопостачання та каналізація, насосна
› системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу
› управління евакуацією людей
› автоматична система пожежогасіння ЛТПП
› система сигналізації загазованості повітря
› структурована кабельна системи і телефонії;
› оперативно диспетчерська сигналізаця

› опалення

опалення
вентиляції
кондиціювання
електропостачання
електроосвітлення
водопостачання
каналізація

ЗАБУДОВНИК:

ЗАБУДОВНИК:

› ТОВ « ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА АГЕНЦІЯ» (ВТА)

› ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ДВА БОБРИ

› вентиляція
› електроосвітлення
› електрообладнання
› системи кондиціювання

ТОВ «ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ»
тел/факс: 044 500-00-51
info@projectb.com.ua
projectb.com.ua

