


Будівельно-консалтингова група розпочала свою діяльність у 2005 році.

Компанія має потужну матеріально-технічну базу і кваліфікований інженерно-

технічний склад фахівців і робітників, що дозволяє виконувати повний

комплекс робіт з проектування та будівництва об’єктів промислово-

громадського призначення:

• виконання функцій замовника;

• організація технічного нагляду;

• проектні роботи;

• будівельно-монтажні роботи;

• монтаж  інженерного обладнання  та устаткування, пусконалагоджувальні 

роботи;

• експлуатація та обслуговування інженерного обладнання.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ



Наші переваги:

• якість і строки виконання робіт та послуг;

• безумовне виконання будівельних норм та стандартів;

• високий рівень организації робочого процесу з використанням

передових технологій;

• высокий квалификаційний и профессиональний рівень фахівців;

• постійний та неприривний розвиток виробничих потужностей;

• впровадження іноваційних технологій.

ПЕРЕВАГИ



За час існування наша компанія збудувала понад 50 тис. м кв. житла, 20 тис.

м2 комерційного та виробничого призначення. Проектною групою було

виконано понад 40 робочих проектів різної категорії складності та

направленості.

З моменту створення колектив групи постійно і впевнено розвивається,

підвищує свій професіоналізм, нарощує інженерний потенціал, технічну

потужність з впровадженням інноваційних технологій та використанням

екологічних матеріалів.

ДОСВІД



З 2005 року  проектувальниками прийнято участь у розробці рабочих проектів

різної категорії складності та направленості, таких об’єктів як:

• естакада газопроводу коксового газу. Будівельна частина, Іран; 

• торгівельно-розважальний центр «Атмосфера» (будівельна частина) – 48 000 м2  

(м. Київ);

• торгівельно-розважальний центр «Домосфера» (вхідна група) – 30 000 м2 (м. Київ);

• ринковий  комплекс  «Євробазар»  – 36 000 м2 (м. Київ);

• ЖК «Millennium State»  - 68 000 м2  (м. Буча, Київська обл.);

• ЖК «Гранд-Бурже» - 44 000 м2 (м. Буча, Київська обл.);

ПРОЕКТУВАННЯ



• виробничий цех м’ясокомбінату (м. Глобіно);

• завод з виробництва кузовних деталей автомобілів «SKODA»  

(м. Ужгород);

• торгівельно-розважальний центр – 14 500 м2 (м. Луганськ);

• «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»  - операційний

блок. банку пуповинної крові (м. Київ);

• центр клінічної неврології, нейрореабілітації і відновлювальної медицини мережі

«Добробут» (м. Київ) - палати інтенсивної терапії;

• виробнича лінія потужністю 30 млн.шт/рік на Артемівському цегляному заводі,               

смт. Червона гора, Донецької обл.

• та інші об'єкти… 

ПРОЕКТУВАННЯ



ПРОЕКТУВАННЯ

ЖК «ГРАНД-БУРЖЕ» - 44 000 м2                    

М. БУЧА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖК «MILLENNIUM STATE»  68 000 м2   

М. БУЧА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ



ПРОЕКТУВАННЯ

ТОРГІВЕЛЬНО-

РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

«АТМОСФЕРА» 

(БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА) –

48 000 м2 (М. КИЇВ)

ТОРГІВЕЛЬНО-

РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

«ДОМОСФЕРА» (ВХІДНА 

ГРУПА) – 30 000 м2         

(М. КИЇВ)

РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС   

«ЄВРОБАЗАР»  – 36 000 м2 

(М. КИЇВ)



ПРОЕКТУВАННЯ

«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

ЦЕНТР «АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ»  - ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК 

БАНКУ ПУПОВИННОЇ КРОВІ (м. КИЇВ)

ЦЕНТР КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ, 

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

МЕРЕЖІ «ДОБРОБУТ» (м. КИЇВ) –

ПАЛАТИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ



ПРОЕКТУВАННЯ

ВИРОБНИЧА ЛІНІЯ ПОТУЖНІСТЮ 30

МЛН.ШТ/РІК НА АРТЕМІВСЬКОМУ 

ЦЕГЛЯНОМУ ЗАВОДІ, СМТ. ЧЕРВОНА 

ГОРА, ДОНЕЦЬКОЇ

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА КУЗОВНИХ 

ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ «SKODA»  

(м. Ужгород)



За період існування групи компаній були проведені будівельні роботи різної

категорії складності та профільного напрямку на наступних об’єктах:

• будівництво шляхопроводу на перетині пр. Ілліча і Червоногвардійського проспекту 

в Калінінському районі м. Донецька;

• будівництво виставкового центру по вул. Артема між житловими будинками 

№№161-163 в Київському районі м. Донецька- площа  6 135 м2;

• реконструкція та переобладнання будівлі школи робітничої молоді під офісний 

центр з будівництвом  адміністративного корпусу по пр. О. Матросова, 24а в 

Куйбишевському районі м. Донецька - площа  4 658 м2;

• будівництво 4-х поверхового монолітної залізобетонної будівлі торгово-виставкового 

комплексу по пр. Таманському в Київському районі м. Донецьк, загальною площею 2 

750 м2, благоустрій - площа  1 834 м2;

БУДІВНИЦТВО



• житловий будинок №6 по вул. Аравійська м. Донецьк, 16-ти поверховий монолітний 

житловий будинок в районі «Південних схилів» - площа  14 456 м2;

• реконструкція спортивного комплексу «Кіровець» в Кіровському районі м. Донецькі - 10 га;

• реконструкція б. Пушкіна м .Донецьк; 

• реконструкція б. Шевченко м. Донецьк від вул. 50-річчя СРСР до вул. Артема;

• реконструкція пр. Ілліча м. Донецьк від пл. Леніна до пл. Конституції; 

• реконструкція вул. Челюскінців м. Донецьк від пр. Титова до вул. Артема, будівництво 

розворотнього кільця по пр. Миру; 

• реконструкція парку «Перемоги» в Калінінському районі м. Донецька 13га;

• будівництво 2-х секційного 16-ти поверхового житлового будинку №3 по вул. Купріна в 

Ленінському районі м. Донецька - площа  12 824 м2;

• реконструкція приміщень 1-го і 2-го поверхів існуючої будівлі ЗОШ №63  м. Донецьк.

БУДІВНИЦТВО



ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ 

ЦЕНТР ПО ВУЛ. АРТЕМА, 161Б                

М. ДОНЕЦЬК

ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ 

КОМПЛЕКС З АДМІНІСТРАТИВНИМИ 

ПРИМІЩЕННЯМИ, ПР. ТАМАНСКИЙ     

М. ДОНЕЦЬК 

2005-2013рік

БУДІВНИЦТВО



ЖИТЛОВИЙ ДІМ ПО ВУЛ. 

ШАХТАРСЬКОЇ СЛАВИ, 

6В З ВБУДОВАНИМ  

МАГАЗИНОМ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ  

ТОВАРІВ

ЖК "ЖУРАВЛИНИЙ" ПО 

ВУЛ. КУПРІНА, З М. 

ДОНЕЦЬК

ХРАМ СВ. ПЕТРА І 

ПАВЛА ДОНЕЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

(М. ЯСИНУВАТА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

БУДІВНИЦТВО



ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА М. ДОНЕЦЬК-

РЕКОНСТРУКЦІЯ І КОМПЛЕКСНИЙ 

БЛАГОУСТРІЙ

МЕМОРІАЛ «ЖЕРТВАМ 

ФАШИЗМА»-РЕКОНСТРУКЦІЯ І 

КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ 

БУДІВНИЦТВО



БУДІВНИЦТВО 

ХІМВОДООЧИСТКИ 

КОГЕНЕРАЦІЙОНОЇ 

УСТАНОВКИ 

ГОРЛІВСЬКОГО КЗХ (М. 

ГОРЛІВКА ДОНЕЦКОЇ 

ОБЛАСТІ) 

БУДІВНИЦТВО 

РАЗВОРОТНЬОГО КІЛЬЦА 

ПО ПР. МИРУ М. ДОНЕЦЬК

ШЛЯХОПРОВІД НА ПЕРЕСІЧІ 

ПР. ИЛЛІЧА І  ПР. 

ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОГО      

М. ДОНЕЦЬК

БУДІВНИЦТВО



• реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №186 по вул. 12 Квітня, 2а 

в м. Запоріжжя двох поверхова будівля - площа  1 571 м2; 

• перша черга капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №217 по вул. 

Бочарова,   14-б в м. Запоріжжя двох поверхова будівля - площа  2 220 м2; 

• реконструкція гуртожитку м. Бахмут, Донецької області з індивідуальною котельнею 

трьох поверхова будівля - площа  2 430 м2.

За період 2014-2018 було проведено роботи з реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів соціального сектору, у тому числі:

БУДІВНИЦТВО



На теперішній час компанією виконуються роботи на об’єктах:

• «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Генерала Кульчицького, 1

м. Вишгород Київської області (територія військової частини 3027 НГ України)»

• будівництво дитячого будинку сімейного типу в с. Тепличне по вул. Центральна в

м. Запоріжжя трьох поверхова будівля загальної - площа 509 м2;

• термомодернізація будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2 по вул. Авраменко, 4 в Шевченківському районі

м. Запоріжжя п’яті поверхова будівля - площа 4 073 м2;

БУДІВНИЦТВО



• реконструкція будівлі міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою,

пл. Леніна, 1 в м Запоріжжя чотирьох поверхова будівля - площа 12 173 м2;

• реконструкція житлового будинку по вул. Дзержинського, 52 м. Запоріжжя;

• рекультивація міського звалища побутових відходів м. Новомосковськ –

будівництво двох поверхова будівля - площа 1 495 м2;

• друга черга капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №217 по

вул. Бочарова, 14-б в м. Запоріжжя двох поверхова будівля - площа 2 220 м2;

• капітальний ремонт гуртожитку по вул. Сталеварів 19 м. Запоріжжя, п’яти

поверхова будівля - площа 6 192 м2;

БУДІВНИЦТВО



«БУДІВНИЦТВО ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. 

ГЕНЕРАЛА КУЛЬЧИЦЬКОГО, 1 М. ВИШГОРОД 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ 

ЧАСТИНИ 3027 НГ УКРАЇНИ)

БУДІВНИЦТВО



РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ 

МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ  ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЗА 

АДРЕСОЮ : ПЛ.ЛЕНІНА, 1,В 

М.ЗАПОРІЖЖЯ  

БУДІВНИЦТВО 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 

СІМЕЙНОГО ТИПУ В 

С. ТЕПЛИЧНЕ ПО 

ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА 

М.ЗАПОРІЖЖЯ

БУДІВНИЦТВО



Ліцензія ТОВ «БКГ «БАЗИС» на

провадження господарської

діяльності з будівництва

об’єктів IV і V категорії складності

(клас наслідків СС2, СС3).

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ



Дозволи ТОВ «БКГ «БАЗИС» видані

Державною службою гірничого

нагляду та промислової безпеки

України на:

• виконання робіт підвищеної

небезпеки;

• Експлуатацію машин, механізмів,

устаткування підвищеної

небезпеки.

• Дійсні до 10.08.2020р.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ



Для проведення діяльності та участі у державних

замовленнях будівництва об’єктів з особливим

режимом, ТОВ "БКГ "БАЗИС", відповідно до Закону

України «Про державну таємницю» створено РСО та

отримано дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної

з державною таємницею.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ



Інженерно-технічний штат працівників компанії складається з 27 кваліфікованих 

фахівців:

• головний інженер;

• головний архітектор;

• проектно-конструкторський відділ – 5 фахівців;

• виробничо – технічний відділ – 5 фахівців;

• відділ постачання матеріальних ресурсів –

• 3 фахівця;

• Кошторисно -договорний відділ-3 фахівця

• Інженер з охоронини праці -1 фахівець

• Інженер з контролю якості – 1 фахівець

• Планово-комерційний сектор – 2 фахівця

• Лінійні інженери-5 фахівців (начальник дільниці-1, виконроб-2, майстер-2).

КАДРОВО- ПРОФЕСІЙНІ РЕСУРСИ



Штат робітників підприємства налічує 30 чоловік:

• зварники 

• монтажники МК і ЗБК

• бетонярі – арматурники

• муляри

• монтажники зовнішніх і 

внутрішніх інженерних мереж

та устаткування

• водії будівельної техніки

• майстри внутрішніх оздоблювальних робіт 

Для роботи на нових об’єктах компанія проводить додатковий набор робітників необхідних 
професій і кваліфікацій. Також на спеціалізовані види робіт залучає субпідрядні організації

КАДРОВО- ПРОФЕСІЙНІ РЕСУРСИ



• МАЗ 975800, Загальний напівпричіп, 

бортовий тентований

• МАЗ 643205-226, спеціалізований

вантажний сідловий тягач

• КРАЗ 6510, спеціалізований

вантажний самоскид

• ГАЗ 3307,Спеціальний вантажний

автопідйомник

• Трактор JSB 3СХ зі змінними

приладами (екскаватор, гидромолот,      

автонавантажувач)

• Цепний траншейний екскаватор ЭЦ-

1800 на базі трактора ЮМЗ-6

• Автогрейдер дорожнійДЗ-98

• Каток дорожній ДУ-47Б

• Кран пневмоколісний 36тн – КС-5366

• Вантажні бортові машини КАМАЗ 10т, 

20 т

• Екскаватор HITACHI ZX 330 LC

Власна

техніка :

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



Власні

засоби

малої

механізації

та 

інструмент

• ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 4-Х ПОСТОВИЙ 
«ПАТОН»

• РЕОСТАТ БАЛАСНИЙ

• БЕТОНОЗМІШУВАЧ EW 1200P

• ЗВРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР

• ЛЕБІДКА РУЧНА МОНТАЖНА 1,6 Т

• ТАЛЬ РУЧНА ШЕСТЕРНЕВАЯ

СТАЦІОНАРНА 3 Т

• ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОР ТЕРМІЯ

• ВІБРОПЛИТА AVANT AP 55 -2 ШТ

• ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК 

DeWalt D25899K – 2 ШТ 

• МАШИНА ВУГЛЕШЛІФУВАЛЬНА – 3 ШТ

• НІВЕЛІР АТ-В4А/Е.G

• ВІБРАТОРИ БЕТОНІ -3 ШТ

• ШУРУПОКРУТИ-4ШТ

• ПЕРФОРАТОРИ -3ШТ

• ПИЛКА ДИСКОВА – 2ШТ

• ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР ВДИ-250 P 
Professional

• ВИШКИ-ТУРИ 1Х1,2Х2-5ШТ

• РАМНА ОПАЛУБКА 100 КВ.М

• БУДІВЕЛЬНА ПОБУТІВКА УТЕПЛЕНА (ДЛЯ 
ПРОЖИВАННЯ) -4 ШТ

• ПОБУТІВКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА -2 ШТ

Оновлення засобів малої механізації та інструментів 
проводиться регулярно в залежності від необхідності 
та кількості об’єктів. У переліку наведено поточній 
стан обліку за остані 3 місяці 2018 року. 

Компанія проводить закупку інструментів та 
механізмів під кожний об’єкт окремо враховуючи 
специфіку, кількість робітників та термін виконання.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



ВІДГУКИ



ВІДГУКИ



Досвід та відповідальність -

фундамент надійності

69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 65, 

код ЄДРПОУ 32400247

п/р № 26001300002778 ПАТ «АБ» РАДАБАНК» МФО 306500 

м.Запоріжжя

тел. (061) 221-04- 13

E-mail: basis.md2018@gmail.com


