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Сучасні тенденції у будівництві
 Зростання кількості поверхів
Велике архітектурне розмаїння проектів, попит на споруди складної
форми та зростання кількості поверхів у будівлях значно підвищують
вимоги до забудовника з точки зору його професійності

 “Інтелектуальна” начинка споруд
Використання інтелектуальних інженерних систем для забезпечення
ефективного споживання енергоресурсів; єдиних систем безпеки;
єдиних телекомунікаційних систем; автоматизація робочих процесів

 Поширення вільного планування
Можливість вільного планування приміщень всередині споруди для
максимального задоволення потреб замовника. Монолітне
будівництво найкраще задовольняє цій вимозі

Наші професійні переваги

Лише
професіонали
виконують
роботи
відповідно до
сучасних вимог в
галузі
будівництва та
мають високий
авторитет
завдяки своїм
професійним
перевагам

Наявність професійних інженерних кадрів з
досвідом вирішення складних будівельних задач

Прозорість взаєморозрахунків із замовником

Самостійне виконання робіт з монтажу інженерних
систем

Забезпечення високої якості виконання робіт
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Генеральний підряд
Генпідряд - це управління всіма процесами, що відбуваються
на будівельному майданчику, зосереджене в одних руках.
Ми працюємо як генпідрядник в комплексі із проектуванням або за готовим проектом. Для
замовника є більш вигідним та зрозумілим спілкування з однією відповідальною організацією –
генпідрядником, що відповідає за будівництво об’єкту.

Забезпечуємo комплекс професійних рішень:
•

планування та управління будівництвом;

•

контроль якості виконання робіт;

•

залучення кваліфікованих робітників та субпідрядників;

•

постачання якісних та сертифікованих матеріалів;

•

повна відповідальність за строки та результати робіт

Влаштування фундаментів
Фундамент – це основа майбутньої будівлі. Від якості робіт по
влаштуванню фундаменту залежить міцність всієї конструкції.
Влаштування фундаменту відбувається за таким алгоритмом: виконуються проектні роботи,
здійснюється точний розрахунок усіх навантажень, відбувається підбір оптимального типу
фундаменту та виконуються земляні роботи. Врахувати всі нюанси може лише професіонал,
тому варто довірити цю справу нашим спеціалістам.

Виконуємо роботи нульового циклу під
нове будівництво :
•

житлових споруд;

•

промислових споруд;

•

підземних конструкцій (паркінгів);

Монтаж металоконструкцій
Проектування та монтаж металоконструкцій займає мінімум
часу та відбувається в рекордно короткі терміни.
Основною перевагою метелоконструкцій є відносна простота їх проектування та монтажу, що
дозволяє швидко окупити витрати на будівництво і отримувати прибуток, чого і вимагає сучасний
бізнес. Тому такий тип будівель виправданий для промислових споруд та будівництва житла.

Надаємо комплекс послуг з будівництва
швидкомонтованих споруд на основі
металоконструкцій:
•

проектування металоконструкцій;

•

виробництво конструкцій із металу на замовлення;

•

доставка на будівельний майданчик замовника;

•

монтаж швидкомонтованих конструкцій;

Монолітно-каркасне будівництво
Дозволяє зводити споруди будь-якої конфігурації, не
обмежуючись габаритами заводських ЗБК.
Перевагою монолітно-каркасного будівництва є швидкість спорудження, міцність конструкції,
краса будівлі та нижча собівартість відносно інших капітальних технологій.

Виконуємо такі види монолітних робіт:
•

влаштування монолітного фундаменту,

•

зведення несучих залізобетонних колон, монолітних
конструкцій, монолітних каркасів житлових,
громадських, сервісних та виробничих будівель,

•

зведення монолітних стін,

•

влаштування монолітної підлоги промислових
будівель і житлових будинків,

•

будівництво монолітних резервуарів і басейнів

Електромонтажні роботи
Виконуються для забезпечення електроенергією будівельних
об'єктів, підприємств, житлових будинків.
Всі електротехнічні системи залежать від якості та стабільності живлення. Тому ми дуже
відповідально виконуємо електромонтажні роботи від проектування та підбору обладнання до
монтажу електросилових мереж на об’єкті.

Виконуємо такі електромонтажні роботи:
• влаштування зовнішніх інженерних мереж і комунікацій


прокладання електромереж до 35 кВ включно

• влаштування внутрішніх інженерних систем та обладнання



влаштування електропостачання до 1000В
внутрішні електромонтажні роботи

• монтажні роботи





електромонтаж трансформаторів та підстанцій ТП 10/0,4 кВ;
електромонтаж кабелю 10 кВ и 0,4 кВ;
електромонтаж систем освітлення
монтаж розподільчих щитків

 Маємо власне виробництво електрощитів.
 Виконуємо підключення бензинових та дизельних генераторів.

Оздоблення приміщень
Надання внутрішнім поверхням будівельних конструкцій
необхідного набору експлуатаційних чи декоративних якостей.
Цей комплекс робіт проводиться для надання приміщенню запланованих рис. Вони зазвичай
додають естетичної привабливості та створюють сприятливу атмосферу. Оздоблювальні роботи
можуть виконуватись як на етапі будівництва, так і вже під час експлуатації об’єктів.

Виконуємо такі види оздоблювальних робіт:
•

штукатурні;

•

малярні;

•

облицювальні;

•

шпалерні;

•

монтаж покриттів для підлоги;

•

монтаж акустичних та шумопоглинаючих панелей;

•

влаштування перегородок різного типу;

•

влаштування стель різного типу

•

встановлення віконних та дверних блоків;

Сантехнічні роботи
Сантехнічні роботи – це специфічна та відповідальна складова
будівельних робіт, яку варто довірити професіоналам.
Сантехнічне обладнання необхідно утримувати в ідеальному стані, оскільки від нього залежить
здоров’я та безпека користувачів. Витрати на якісний монтаж виправдовуються роками надійної
роботи сантехнічного обладнання та суттєвим зниженням імовірності виходу його з ладу.

Виконуємо такі сантехнічні роботи:
•

Монтаж водопроводу і каналізації;

•

Встановлення та заміна котлів;

•

Влаштування теплих підлог;

•

Підключення водонагрівачів;

•

Заміна сантехніки;

•

Встановлення лічильників;

•

Встановлення раковини, мийки, душової кабіни, ванни;

•

Заміна стояків опалення та водопостачання;

Обшивка будівель
Обшивка - це бар'єр між внутрішнім і зовнішнім простором, що
запобігає втратам тепла, потраплянню в будівлю опадів та
вітру.
Використання обшивки захищає від протікання, знижує витрати коштів на монтаж та
електроенергію, а також відкриває можливості до надання будівлі унікального зовнішнього
вигляду.

Пропонуємо такі варіанти обшивки стін:
•

панелі типу «сендвіч»;

•

профіль + мінвата + лист обшивки;

•

профлист,

•

внутрішній лист + утеплювач + зовнішній лист

Покрівельні роботи
Проводяться з метою влаштування покрівлі, виходячи із вимог
забезпечення гідро-, теплоізоляціії та механічної міцності .
Грамотно проведені покрівельні роботи гарантують захист будівлі від атмосферних опадів,
значний термін експлуатації покрівельного покриття та поліпшене енергозбереження.

Виконуємо такі види покрівельних робіт:
•

монтаж покрівлі “під ключ”;

•

реконструкція старої покрівлі;

•

монтаж водостічної системи;

•

покрівельні роботи за технологією «м’яка покрівля»;

•

монтаж промислових покрівель

Ліцензійне забезпечення

Ліцензія державної архітектурнобудівельної інспекції України

Додаток
до ліцензії

Референсний лист
 Житловий комплекс «Парк авеню» (будівельна компанія «АК-інжинірінг»)
 Житловий комплекс «Комфорт таун» (будівельна компанія «К.А.Н строй»)
 Український державний центр радіочастот
 ТОВ «Аерохендлінг», роботи на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль»

 ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба»)
 ТОВ «Комплекс «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»)
 ПАТ «Томак»
 Управління освіти Подільської райдержадміністрації м. Києва
 Компанія «Де ново»
 Лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське» дзеркальний став, смт Партеніт, Крим
 Консорціум «Індустріальна група»
та інші.

Контакти

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АГОРА ГРУП»
01001 м. Київ, вул. Aрхітектора
Городецького, 11-Б
▪ тел.: +38 067 249-67-07
▪ факс.: +38 044 200-69-67
▪ e-mail.: info@agora-group.com.ua

http://agora-group.com.ua

