
ДП «ГрандЄвроБуд» ПП «Крупс»

Станіслав Іванович Крупський народився у 1949 році на
Хмельниччині. Кар'єру будівельника розпочав сорок років тому,
вступивши на факультет промислового та цивільного будівництва
Львівської Політехніки. Пройшов шлях від інженера технагляду у
Львівському міському управлінні житлового господарства до директора
та власника будівельної фірми.

Дочірнє підприємство «ГрандЄвроБуд» ПП «Крупс» утворене 1
вересня 2003 року і сьогодні є беззаперечним лідером на Західній
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Дочірнє підприємство «ГрандЄвроБуд» приватного підприємства «Крупс»

Крупський 

Станіслав Іванович
Директор

Україні по зведенню промислових високотехнологічних підприємств
«під ключ». Підприємство займається проектуванням, інжинірингом,
зведенням заводів, фабрик, складських, торгових та спортивних
закладів, споруд громадського, житлового та індивідуального
призначення.

Ефективна команда професіоналів виконує повний комплекс робіт,
починаючи із проектування і завершуючи введенням об’єкта у
експлуатацію. Власний автопарк та парк спецтехніки дозволяє швидко
впроваджувати креативні ідеї замовників та амбітні проекти
архітекторів. Крім проектування, ремонту  та будівництва, ДП
«ГрандЄвроБуд» ПП «Крупс» виконує роботи з ландшафтного
дизайну, впорядковує внутрішні дороги та майданчики, допомагає в
погодженні проектної документації, здійснює авторський нагляд. 

Творчий та технічний колективи ДП «ГрандЄвроБуд» ПП «Крупс»
проектували та зводили: Моршинський завод розливу мінеральних вод
ВАТ «Оскар» площею понад 7 тис. кв.м., фабрику з пошиття дитячого

одягу Українсько-Данської текстильної компанії  «Joha-Україна», що у
Новояворівську, супермаркет побутової техніки «Бомба» у Львові та ін.

Підприємство двічі поспіль отримувало відзнаки міжнародного
конкурсу «Кришталева цегла» за найкращу будівельну інвестицію з
обох боків східного кордону Європейського Союзу «ДОМ – 2006» та
«ДОМ – 2007».

ДП «ГрандЄвроБуд» ПП «Крупс» продовжує напрацьовувати банк
цікавих ідей і розробок та запрошує до співпраці зацікавлених
партнерів.

Ліцензія АВ № 050109 видана Міністерством будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України  24 лютого
2006 р. 
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