
КВПФ «Будекстра»
Комерційно-виробнича приватна фірма «Будекстра» була

заснована П. Б. Адамиком, інженером-будівельником за спеціальністю,
у 1997 році у м. Львові. 

Будівельний досвід виконроба та вирахування перспектив
вітчизняної будівельної галузі допоміг Петру Богдановичу без

116

п і д п р и є м с т в а  б у д і в е л ь н о ї  і н д у с т р і ї

КВПФ «Будекстра»

Адамик

Петро Богданович
Директор

залучення капіталовкладень «зі сторони» розвинути приватне
підприємство з виготовлення бетонів та розчинів до стадії, коли фірма
може конкурувати з провідними компаніями на будівельному ринку
Львова. Завдяки добре організованому виробничому процесу,
технічним потужностям і відповідному технопарку, «Будекстра» на
сьогодні виступає відомим львівським генеральним підрядником.

До творчого активу КВПФ «Будекстра» належать збудовані житлові
будинки у Львові: по вул. Братів Міхновських, 31-А; вул. Квітовій, 26;
вул. Драгана, 34 та по вул. Замарстинівській, 240. Помешкання у цих
новобудовах своїх новоселів зустріли вишуканим плануванням,
домашнім затишком та комфортом.

«Наш колектив дбає насамперед про імідж фірми, – наголошує
Петро Адамик, – тому робимо все добротно, на совість. Нашу планку
якості, як завжди, встановлено високо, тож гасло КВПФ «Будекстра»:
«Будуємо для Вас, як для себе!»

Український ринок нерухомості вже не перший рік характеризується
великим попитом на квартири та офісні приміщення, особливо у
новобудовах. Тому як для інвестора, так і для майбутніх мешканців
квартир вельми важливою є репутація генерального підрядника –
будівельної компанії, яка бере на себе відповідальність за терміни та
якість будівельних робіт. «Будекстра» – фірма з відмінною репутацією
на будівельному ринку Львівщини, втілить у найкоротші терміни
будь-який проект за Вашим бажанням.

КВПФ «Будекстра» Лауреат Міжнародного конкурсу «Кришталева
Цегла», «DOM 2007» (Польща).
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