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ГЕНПІДРЯДНИК ТА ПОСТАЧАЛЬНИК
ГОТОВИХ РІШЕНЬ

ДЕВЕЛОПМЕНТ

ПРОЄКТУВАННЯ

ГЕНПІДРЯДНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ

РОБОТИ

КЕРУВАННЯ ПРОЄКТОМ

ВИРОБНИЦТВО МОДУЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Будівельний підрозділ групи EDS UKRAINE, який розпочав свою
діяльність із реалізації проєктів об'єктів енергетики, але вже має
успішні кейси будівництва промислових та цивільних об'єктів.

Ми маємо достатній досвід, відповідну технічну базу та
кваліфікованих спеціалістів у галузі будівництва.
Виконуємо роботи як Генеральний підрядник, виступаючи перед
Замовником як основний виконавець договору. При цьому
гарантується дотримання європейських стандартів якості
будівництва, способів його ведення та дотримання технологій.
Початковий облік цих вимог закладається у виробничий план, у
якому прописані показники майбутніх робіт, зокрема темпи
будівництва: безперервність робіт, рівномірність їх виконання.
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дослідження ринку
обґрунтування будівництва об'єкта з економічної та технічної
сторін
проведення топографічної зйомки та дослідження ґрунтів
розробка плану розвитку інфраструктури
підготовка документації для початку будівельних робіт
допомога введення об'єкта в експлуатацію

01.

ДЕВЕЛОПМЕНТ

02.

проектування адміністративно-побутових та спортивних
комплексів, складських приміщень, офісів, виробництв, житлових
будівель
розрахунок стійкості та потужності будівель та споруд.
3D-BIM - моделювання
створення тривимірних моделей за 2D кресленнями
тури віртуальної реальності

ПРОЄКТУВАННЯ

підготовка майданчика будівництва
фундаментні роботи
загальнобудівельні роботи
будова інженерних систем
внутрішні оздоблювальні роботи
зовнішні оздоблювальні роботи
благоустрій території

03.

ГЕНПІДРЯДНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ
РОБОТИ

04.

підготовка контрактів для проведення робіт
організація торгів для співпраці з найкращими підрядниками
планування виконання будівельних робіт
здійснення виробничих випробувань та приймально-здавальних
робіт
підготовка фінальної документації та запуск об'єкта в роботу.

КЕРУВАННЯ ПРОЄКТОМ

Рішення

 БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ

05.

модульні офіси
склади
будівельні вагончики
охоронні пункти
торгові приміщення
модульні крамниці;

ВИРОБНИЦТВО МОДУЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
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Девелопмент

Обґрунтування будівництва
об'єкта з економічної та
технічної сторін
отримання інформації, яка необхідна для
прийняття рішення щодо доцільності
проєкту, а також необхідна для інвесторів
та кредитних організацій для забезпечення
фінансування.

Дослідження ринку
конкурентний аналіз, розрахунок ставок
орендної плати та прогнозу темпів продажів
у період здачі в оренду.

Проведення топографічної
зйомки та дослідження
ґрунтів
для прийняття технічних рішень під час
проєктування майбутнього об'єкта.

Розробка плану розвитку
інфраструктури
розташування будівель та споруд,
дорожньої інфраструктури, план
благоустрою території.

Підготовка документації для
початку будівельних робіт

містобудівні умови та обмеження;
технічні умови;
підготовка проєктної документації;
реєстрація декларації щодо початку
виконання будівельних робіт.

Допомога введення об'єкта в
експлуатацію
підготовка повного пакета документів, що
дозволяють отримати право власності та
надає можливість підключення до
інженерних мереж.



проектування адміністративно-
побутових та спортивних
комплексів, складських
приміщень, офісів, виробництв,
житлових будівель

розрахунок стійкості та
потужності будівель та споруд

3D-BIM - моделювання

створення тривимірних моделей
за 2D кресленнями

тури віртуальної реальності
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Проєктування

Розробляємо генеральний та архітектурний плани будівництва, готуємо
кошторис за всіма витратами на будівництво та експлуатацію об'єкта,
створюємо необхідну технічну документацію та креслення, а також
слідкуємо за коректністю виконання цих процесів.



Підготовка майданчика для
будівництва
котлован з пошаровим вирівнюванням та
ущільненням, влаштування траншей,
демонтаж старих конструкцій та підготовка
будівельного майданчика до проведення
будівельно-монтажних робіт

Загальнобудівельні
роботи
влаштування перекриттів та підземних
поверхів, влаштування каркасів
будівель, цегляної кладки, монолітних
конструкцій, перекриттів, покрівлі

Оздоблювальні роботи
будову фасадних конструкцій,
внутрішні та зовнішні оздоблювальні
роботи

Влаштування інженерних
мереж
вентиляція, кондиціювання, обігрів,
водопостачання, електропостачання,
газопостачання, сантехніка

Благоустрій
благоустрій території об'єкту,
будівництво інфраструктурних
об'єктів

Робота спеціальної
техніки
надання та оренда будівельно-
монтажної та транспортної
спецтехніки, контроль термінів її
чергової перевірки, оформлення
нарядів-допусків, погодження
розкладу руху техніки на об'єкті

Електрощитове
обладнання
виробництво, постачання, пуско-
налагоджувальні роботи,
випробування ЕТЛ

Матеріально-технічне
забезпечення
будівництва
закупівля та постачання на об'єкт
матеріалів та комплектуючих

Облаштування території
облаштування під'їзних доріг та допоміжних
майданчиків, огорож та охоронних зон,
підведення та підключення необхідних
комунікацій, погодження тимчасових
підключень, їх документальне оформлення
та введення систем обліку

Генпідрядні та будівельно-монтажні роботи
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Керування проєктом

підготовка контрактів для
проведення робіт

організація торгів для співпраці
з найкращими підрядниками

планування виконання
будівельних робіт

здійснення виробничих
випробувань та приймально-
здавальних робіт

підготовка фінальної
документації та запуск об'єкта
в роботу



Виробництво модульних будівель

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ 2022

Модульні споруди дають можливість монтувати кілька блоків, щоб
створювати потрібну кількість кімнат.

Швидкість: 
Будинки з модулів будуються в максимально стислі терміни.
Виготовлення займе 2 тижні.
За 1 день споруду можна зібрати на порожній майданчику.
За 1-2 дня можна звести двох-триповерхову конструкцію

Мобільність: 
Модулі можна збирати, розбирати, перевозити в інше місце і знову
збирати.
Транспортування не вимагає великих витрат, у міру складання будинку
можна підвозити нові блоки.

Надійність:
Модульні споруди по міцності і надійності не поступаються капітального
будівництва.
Гарантія на виріб - 12 місяців.
Мобільні будинки стійкі до зовнішніх факторів і різних кліматичних умов

Вигода:
На модульне будівництво ціни на порядок нижче, ніж на капітальне.
Висока швидкість реалізації проекту виключає ряд ризиків.
Отримуючи готовий будинок і заощадити на винаймання житла або
оренди приміщень під офіс.



Керуєм ризиками

Швидке повернення вкладених
інвестицій

Гнучка система ціноутворення. Можливість
зниження ціни за рахунок того, що
підприємство працює на дилерських умовах
з постачальниками та виробниками багатьох
видів матеріалів та комплектуючих,
використовуємо вироби та системи власного
виробництва.
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Зниження ризиків

за рахунок синхронізації управління усіма
будівельними процесами на об'єктах

Контрольність процесів

контроль якості виконання робіт на
всіх її етапах

Технологія

Використання передових технологій у
будівництві

Кваліфікований персонал

Персонал проходить постійне навчання
згідно з кваліфікаційними вимогами

Власна матеріально-технічна
база

Сучасне обладнання для виконання різного
виду робіт



Проєктування

ПС 110/35 КВ ЗБОРУ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЇ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ СОЛАРФІЛД-2

Референс-лист

ПС 110/35 КВ ЗБОРУ ПОТУЖНОСТІ
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ ОВІД-НОРС

ГОЛОВНА ЗНИЖУВАЛЬНА ПС 150/35/6 КВ ДЛЯ
МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ КЛ 110 В ДЛЯ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



Генпідрядні та будівельно-монтажні роботи

ПС 330/35 КВ
«НАДЕЖДИНЕ»

Будівництво будівлі ЗПК (Загальнопідстанційний пункт
керування), з'єднаної із ЗРП (закритий розподільний пункт)
Будівельно-монтажні роботи на ВРП 330 кВ
Будівництво насосної станції пожежогасіння
Будівництво маслозбірника
Будівництво двох резервуарів протипожежного запасу води
Облаштування кабельного господарства
Монтаж та налагодження локально-обчислювальної мережі
Монтаж та налагодження системи охорони периметра
Постачання та налагодження електрощитового обладнання

Благоустрій території

44 816
метрів кубічних землі

3 398
метрів кубічних бетону

112 069
метрів кабельних ліній

351,15
тон арматури

118,79
тон металу

Референс-лист



ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС EDS-POWER

ЖК ОСНОВА, ЗАПОРІЖЖЯ

ПС 110/35 КВ «ЮЖНЕ ЕНЕРДЖИ»

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ДНІПРО



Виробництво модульних будівель

Референс-лист

СЕРВЕРНА БУДІВЛЯ ДЛЯ ПС "ЮЖНЕ ЕНЕРДЖІ"
ДВОПОВЕРХОВА МОДУЛЬНА БУДІВЛЯ НА 120 М2 ПІД
ОФІС ДЛЯ КОМАНДИ РОБІТНИКІВ АЕРОПОРТУ

МОДУЛЬНІ БУДІВЛІ ДЛЯ КТП
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Ваш надійний гарант
рентабельності та швидкого
повернення інвестицій

 

+380 97 330 46 24

eds-ukraine.com

nikolay.topal@gmail.com
          


