
ТОВ «Аверс-СП» ЛТД
ТОВ «Аверс-СП» було створене у 1993 році у Львові. На сьогодні –

це провідна організація на теренах Західної України, що займається
вузькоспеціалізованими будівельними роботами. 

Головні напрямки діяльності:
Влаштування промислових бетонних підлог.
ТОВ «Аверс-СП» постійно крокує в ногу з часом: оновлює парк

спеціалізованої техніки, дотримується усіх сучасних європейських
нормативів та вимог до якості. 
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Переваги наших робіт – надзвичайна швидкість виконання (в залежності
від складності завдання – понад 1000 м2 за зміну), сертифікована якість,
доступна ринкова ціна і гарантія на експлуатацію від 10 років. 

Серед численного ряду замовників, котрі скористалися нашими
послугами, компанії «ВЕЕМ Фабрика Меблів», «Будспецреконструкція»,
«Кроно», «Ельпласт», концерн «Еколан» та інші. 

Будівництво та капітальний ремонт залізничних і підкранових колій. 
Персонал і керівники підрозділу, котрий виконує зазначені роботи,

розпочинали свій будівельний шлях у підрозділах Міністерства
транспортного будівництва України. Це – дипломовані фахівці,
кваліфіковані інженери та сумлінні робітники, чиї глибокі знання
дозволяють ретельно дотримуватись усіх норм і стандартів при
укладанні колій та виконанні залізничних робіт. 

ТОВ «Аверс-СП» виконувало роботи на замовлення ВАТ
«Миколаївцемент», ДП «Граніт-Україна», Щирецького заводу ЗБВ. 

Прокладання зовнішніх мереж водопроводу і каналізації.
Для нас немає складних завдань! Прокладаємо зовнішні мережі

водопроводу і каналізації в умовах міста Львова, згідно до проекту або
побажань замовника. За останній звітний період виконано 8 проектів,
замовниками яких є: Департамент житлового господарства та
інфраструктури Львівської міської ради, ЗАТ «Карпаткурортбуд»,
компанія «Галка» та Галицька торгова асоціація.

Керівник Чайковська-Тимкович Ірина Григорівна постійно стежить
за новими віяннями у будівельних технологіях та допомагає підлеглим
вирішувати актуальні виробничі питання. Її професіоналізм та
багаторічний досвід у будівельній галузі дозволяють організації
активно працювати на ринку, долати всі труднощі та займати чільне
місце у своїй ніші. 

Девіз ТОВ «Аверс-СП» ЛТД – «Ми завжди працюємо на ідеальний
результат для клієнта!». Саме тому репутація нашої організації
ідеально чиста, а всі наші замовники та партнери вважають нас
лідерами у власній справі. 

Наші пріоритети – швидкість, якість та зручність! 
Запрошуємо до взаємовигідної співпраці, ми завжди раді новим

партнерам.
Ліцензія АБ №208971 видана 22.02.2005 р. ДКУБА.
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