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Приватне підприємство 
«Юкон-Буд»

Приватне підприємство «Юкон-Буд» – переможець Конкурсу на
кращі будівлі і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2007 році.
Фірма зареєстрована 30 січня 2004 року. У своїй діяльності керується
міжнародними стандартами, тож має надійних партнерів і стабільне
фінансове становище. Основний напрямок діяльності ПП «Юкон-Буд» –
будівництво приміщень різного призначення з цегли, бетону,
пінобетону, металокаркасу. Компанія також здійснює реконструкцію
приміщень за різними проектами, в повному обсязі виконує
будівельно-монтажні роботи, починаючи з підготовчого етапу –
облаштування будівельних майданчиків і огорож, розгортання
будмістечка та прокладання мереж, і аж до здачі об’єкта «під ключ».
Будівельно-монтажні роботи, що надає ПП «Юкон-Буд», є
різноплановими: зведення фундаментів і конструкцій різного
призначення, виготовлення і монтаж металевих, дерев’яних та
огороджувальних конструкцій, монтаж залізобетонних виробів.

На приватному підприємстві «Юкон-Буд» працює потужний штат
кваліфікованих працівників, які вчасно та якісно виконують
замовлення. У розпорядженні підприємства – велика база, сучасні
технології та матеріали. Сфера ліцензійної діяльності охоплює
зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд,
монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів
вимірювання, захист конструкцій, устаткування та мереж.

Стратегія приватного підприємства «Юкон-Буд»: виконуючи чергове
замовлення, знаходити найоптимальніші для клієнта рішення,
враховувати усі його вимоги.

За роки діяльності на будівельному ринку України фірма
зарекомендувала себе із найкращої сторони. Підприємство активно
працювало на реконструкції другої частини службово-виробничих
приміщень Державної митної служби України, що знаходяться у 
м. Києві по вул. Дегтярівській, 11-г, виконувала перебудову дитячого
санаторію «Перемога» під навчальний заклад «Інститут розвитку
людини» у м. Києві по вул. Крамського, 10, реконструкцію прибудови
адміністративно-побутового корпусу готельного комплексу «Русь» 
у м. Києві по вул. Госпітальній, 4.
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Фактична адреса: вул. І. Крамського, 10, м. Київ, 03115
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Електронна пошта: ukon-bud-2006@ukr.net


