
ТОВ «Будальянс»

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Будальянс» було
створено у 2001 році. Від початку діяльності компанії її очолює
Генеральний директор  Володимир Олександрович Дементьєв.
Багаторічний досвід роботи  на керівних посадах дозволяє йому
вправно керувати великим колективом архітекторів, конструкторів,
інженерів, виконавців робіт. 

Постійний колектив інженерно-технічних працівників свідчить про
стабільність фірми, про те, що спеціалісти мають широкі шанси для
реалізації своїх творчих ідей і впевненість у завтрашньому дні.

Впродовж семи років діяльність ТОВ «Будальянс» як
проектно-будівельної компанії тісно переплітається з історією Києва і
стає її часточкою. Але творить цю історію «Будальянс» досить
делікатно: з огляду на те, що архітектура – це творчість, що проходить
крізь віки. Тому проектувальники дуже відповідальні перед майбутніми
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поколіннями. Щоб орієнтовані на завтрашній день концепції в галузі
архітектури були гідно оцінені наступними поколіннями, потрібно
зберегти велич панорамних видів столиці, зворушливі творіння
архітекторів минулих століть і органічно поєднати їх із новобудовами.

Компанія демонструє високотехнологічний підхід до будівельного
бізнесу. Тут дуже уважні до вимог замовників та партнерів. Кредо ТОВ
«Будальянс» – надійність, функціональність, елегантність, збереження
теплої і загадкової атмосфери минулого. Проектуючи, працівники
компанії дотримуються відповідності об’єкта проектування у
містобудівній ситуації, його органічного включення в
соціально-планувальну структуру в контексті історично сформованого
міського ландшафту, цілісності структури архітектурного образу,
конструктивного та інженерного рішення.

Інвестиційна привабливість проектних рішень, творчий підхід,
вишукані дизайнерські рішення, бездоганна робота кваліфікованих
спеціалістів забезпечують стабільний успіх та постійну співпрацю із
замовниками і субпідрядниками.

Як генеральний  підрядник, ТОВ «Будальянс» здійснює ведення
всього будівництва, контролює  терміни та якість виконання
будівельно-монтажних робіт, розробляє графіки будівництва, регулює
рух робочої сили. Маючи власну  виробничо-технічну базу, забезпечує
постачання  необхідними будівельними матеріалами та обладнанням. 

ТОВ «Будальянс» має визнання у сфері будівництва. Основою
успіху компанії є висококваліфікований персонал, молоде покоління
архітекторів з неординарними ідеями, застосування прогресивних
технологій. Все це у сукупності дає постійно зростаючу мережу
замовників.

Діяльність фірми охоплює виконання архітектурно-будівельних
проектів та дизайнерських розробок, узгодження проектної
документації, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію
будівель, складання кошторисної документації, технічний та
економічний аналіз  варіантів будівництва, технічний та авторський
нагляд, контроль якості будівництва, столярне виробництво,
виробництво меблів, встановлення систем глибокого біологічного
очищення «Біопроцесор» для індивідуальних житлових будинків, кафе,
ресторанів, АЗС, автоцентрів, готелів, санаторіїв,  офісних та
промислових приміщень тощо.

ТОВ «Будальянс» впевнено дивиться у майбутнє і працює над
проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію
автоцентру по вул. Кільцевій, проектування, реконструкцію та введення
в експлуатацію готелю європейського рівня «Хрещатик» в
Шевченківському районі, проектування, реконструкцію та введення в
експлуатацію торгово-офісного центру по проспекту Московському,
проектування та будівництво індивідуальних котеджів.

ТОВ «Будальянс»
04073, Київ, вул. Рилєєва, 7/11
Тел./факс.: (044) 229-49-10, 229-49-20, 468-40-99, 468-44-06

Торговий центр з мотелем та ресторанним комплексом. Новообухівське шосе
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Автоцентр по вул. В. Кільцева

Приватний житловий будинок, м. Вишгород Паркінг з офісним центром, м. Київ

Таунхауз, с. Петрівське Приватний будинок в м. Києві Готель «Хрещатик», м. Київ Житловий будинок, м. Бориспіль


