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Комерційна науково-інженерна фірма «Композит» разом зі своїми стратегічними партнерами уже понад 20 років працює у
відповідності до високоякісних стандартів будівельної галузі. Основні напрямки спеціалізації:
проектування будівельних споруд: цивільних та промислових;
капітальне будівництво житла, готелів, промислових підприємств та рекреаційних об’єктів;
реконструкція та перепрофілювання офісів, готелів, фабрик, індивідуального житла;
комплектування та поставка будівельних та оздоблювальних матеріалів.
Працюємо відкрито і прозоро. Маємо численні рекомендації різних Замовників – від приватних осіб до відзнак органів
влади.
Гнучкі індивідуальні підходи у роботі з клієнтами дозволяє нам уже понад 20 років працювати під гаслом:
Ми виконуємо будь-які роботи, пов’язані з будівельною діяльністю!
Фахівці нашої фірми та її партнерів працюють добросовісно. До їх складу входять інженери, архітектори та
проектувальники різних галузей, виконроби, висококваліфіковані майстри, робітники різних спеціальностей.
Враховуючи наш значний досвід якісної роботи з будівництва об’єктів разної складності, пропонуємо Вам розглянути нашу компанію
для участі у ваших проектах.
З свого боку обіцяємо точне дотримання договірних зобов’язань, гнучке і оперативне вирішення питань, що виникають в
процесі роботи, задовільнення найвищих вимог Замовника.
Сподіваємось на довгострокову та плідну співпрацю.
Представляю Вам наше підприємство (http://www.composite.com.ua , e-mail: info@composite.com.ua)
Кількість працюючих:
- інженерні працівники – 18 чол.
- робітники 100-150 чол.
На ринку послуг
- з 1992р.
Досвід роботи в інших регіонах України (з перебазуванням).
Основні напрямки роботи: проектування та ремонтно-будівельні, оздоблювальні та декорувальні роботи «під ключ» (державна ліцензія
АВ № 555090)
офіси, готелі 200 – 5000 мкв, виробничо-заводські приміщення 1000 – 12000 мкв, квартири, магазини 50 – 500 мкв
інд.житло 150 – 650 мкв
З повагою Генеральний директор
О.С.Мачуга

Директор - Мачуга О. С.

Висококваліфікований
інженерний персонал
фірми готовий до
розв’язання будівельних
задач
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Напрямки роботи:
ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ СПОРУД: ЦИВІЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ;
РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТА
ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛА;

ОФІСІВ,

ГОТЕЛІВ,

ФАБРИК,

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА, ГОТЕЛІВ, ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА
РЕКРЕАЦІЙНИЇ ОБ’ЄКТІВ;
КОМПЛЕКТУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ.
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Державна ліцензія
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1. Автокран Машека КС-55727-7-12,22
2. Автокран Углич КС-3577-3
3. Вантажний автомобіль МАЗ-457043-320, 335
4. Вантажний автомобіль МАЗ-650136-420
5. Вантажний автомобіль ГАЗ 3310 Валдай
6. Мікроавтобус ГАЗ 3221 Газель
7. Екскаватор БЕЛАРУС-1221.2
8. Екскаватор ЄО 2826 Борекс 2201
9. Бульдозер ДТ – 75
10. Підіймальний механізм – кран (тельфер)
11. Компресор СО-7Б
12. Дренажний насос WQ
13. Фекальний насос Wilo-EMU FA
14. Торкретувальний пристрій SSB 14
15. Риштування 1 к-т
16. Комплект обладнання для броньованих підлог
17. Зварювальні апарати
18. Бетономішалки
19. Перфоратори, дрилі тощо.

• Ми виконуємо будь-які роботи, пов’язані з будівельною
діяльністю!
•
Фахівці нашої фірми та її партнерів працюють
добросовісно. До їх складу входять інженери, архітектори та
проектувальники різних галузей, виконроби,
висококваліфіковані майстри, робітники різних спеціальностей.
•
Успішне використання сучасної високопродуктивної техніки
дозволяє швидко та якісно на рівні світових стандартів
виконувати увесь комплекс робіт на об’єкті від проекту до його
реалізації та здачі в експлуатацію.

Наші відзнаки

Публікації в дизайнерських журналах

Ми відкриті для співпраці.
Виконуємо будь-які роботи,
пов’язані з будівельною діяльністю!

