АРХІТЕКТУРА
ДИЗАЙН
ІНЖИНІРИНГ

В партнерстві з

ПРО НАС

ПРО НА С
Україна - інноваціийний центр
технологій будівництва.
Наша команда працює з компаніями
США, Великої Британією, Європи,
Канади, та України.

Компанія UVT GROUP є лідером
ринку України з впровадження
цифрових технологій в
проектуванні сучасних обєктів
нерухомості.

У міру того як змінюються світові моделі
і технології проектування, ми
впроваджуємо їх в нашу роботу.
Цифрове будівництво формує нові
можливості для міжнародного
партнерства.

Наша компанія неодноразово
відзначена в міжнародних
архітектурних конкурсах і серед
активних учасників ринку.

Андрій Антоненко
Керівник UVT GROUP

Олексій Агафонов
Головний архітектор
UVT GROUP

Ми спеціалізуємось на реалізації
об’єктів вищої категорії складності
в архітектурі, інженерії та дизайні
інрерьерів.
UVT GROUP - Ми проектуємо для
найкращого життя.

Вся наша діяльність здійснюється відповідно до чинних норм та правил. «UVT GROUP» зареєстрована товарна марка.
02094 Kyiv - IBAN: UA41 300711 00000 26004052647058 - ІПН: 374486410062

Андрій Шабанов
Партнер
Industrial Design

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

НОВЕ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ,
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Заводи з виробництва флоат-скла в
Азербайджані та Узбекистані
Металургійна і ливарна промисловість в Росії і
Казахстані
Заводи важкого машинобудування в Україні та
Росії
Заводи з виробництва військової техніки та
обладнання подвійного призначення в Китаї та
М'янмі
Аеропорти України та Туркменістану
Мости та транспортні комунікації в Україні та Росії
Теплові електростанції з установкою парових
турбін в Росії і Україні
Розподільні підстанції потужністю до 110/10 кВт
в Україні та Туркменістані

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Архітектура промислових і громадських будівель
Металеві та залізобетонні конструкції
Забезпечення живлення
Опалення та вентиляція
Водопостачання та каналізація
Генеральний план і транспорт
Проектування нестандартного обладнання
Зв'язок і відеоспостереження
Автоматизація систем управління виробництвом

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБ'ЄКТИ

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
РУСАГРО-БІЛГОРОДСЬКА ТЕЦ
ЗАМІНА ТУРБІНИ 6 МВТ
ЧЕРНЯНКА, РОСІЯ
Заміна старої використаної
енергогенеруючої турбіни
потужністю 6 МВт на нову турбіну
такої ж потужності. В рамках
проекту агрегат був замінений на
реконструкцію залізобетонного
постаменту і монтаж нових
інженерних систем і автоматики.
Роботи проводилися спільно з ТОВ
«ПРОМЕНЕРГО».

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ФЛОАТ-СКЛА
ПОТУЖНІСТЬ - 800 ТОНН/ДЕНЬ
ТОВ «ПІЛКІНГТОН ГЛАСС»
П.ЖУКОВО, РОСІЯ
В рамках проекту реконструйовано існуючий завод
потужністю 800 тонн на добу з метою збільшення
виробництва скла до 1600 тонн на добу. Проект
передбачав будівництво нової виробничої лінії потужністю
800 тонн з новими енергетичними потужностями і складом
для готової продукції. Проект реалізовувався спільно з
німецькою компанією HORN GLASS INDUSTRIES.

БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ФЛОАТ-СКЛА
ПОТУЖНІСТЬ - 250 ТОНН/ДЕНЬ
ТОВ «ЗАРАФШОН ОЙНА»
ЗАРАФШОН, РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН
Будівництво нового заводу з виробництва флоат-скла
потужністю 250 тонн на добу, будівництво станції з
виробництва азоту і водню, сховища дизельного палива
потужністю 200 тонн, будівництво залізничих і
автомобільних доріг, а також інших об'єктів. Проект
реалізовувався спільно з німецькою компанією HORN
GLASS INDUSTRIES.

БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ФЛОАТ-СКЛА
ПОТУЖНІСТЬ - 250 ТОНН/ДЕНЬ
ЗАТ «АЗЕРФЛОАТ»
АЗЕРБАЙДЖАН, СУМГАЇТ
Будівництво нового заводу з виробництва флоат-скла
потужністю 250 тонн на добу, будівництво станції з виробництва
азоту і водню, сховища дизельного палива потужністю 200 тонн,
будівництво залізничих і автомобільних доріг, а також інших
об'єктів. Проект реалізовувався спільно з німецькою компанією
HORN GLASS INDUSTRIES.

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УСТАНОВКА ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ 12 ТОНН
ТОВ ВКМ-СТАЛЬ
САРАНСЬК, РОСІЯ
В рамках цього проекту було встановлено
електродугову піч об'ємом 12,0 т, побудовано
трансформаторне приміщення зі службовими
платформами.

УСТАНОВКА ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ
ПОТУЖНІСТЬ - 180 ТОНН
ВАТ «ВИКСА МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
ВИКСА, РОСІЯ
В рамках цього проекту 160 тонну сталеву піч було
замінено на нову 180 тонну. Постачання техніки та
обладнання здійснювала італійська компанія DANIELI.

БУДІВНИЦТВО ГАЗООЧИСНОЇ ПЕЧІ DSP4
ЛИПЕЦЬК, РОСІЯ
Будівництво газоочисної печі для DSP4 з установкою
фільтрів Softplim, двох димососів і системи
газовідвідних трактів. Роботи проводилися спільно з
компанією ТОВ «Енергосталь», м. Бєлгород.

УСТАНОВКА ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ
ПОТУЖНІСТЬ - 6 ТОНН
KAZZINC LLP
РІДДЕР, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН
В рамках цього проекту було проведено технічне
переоснащення існуючого цеху з установкою нової
печі потужністю 6 тонн, будівництвом нового
трансформаторного приміщення, будівництвом нового
газоочисного заводу.

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ
КРЮКІВСЬКІ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРЕМЕНЧУК, УКРАЇНА
Будівництво нового зварювально-складального
корпусу на Крюківському вагонобудівному заводі. В
рамках проекту були організовані універсальні лінії
для збірки і зварювання вантажних і пасажирських
залізничних вагонів. Також на цьому підприємстві були
розроблені проект фарбувального виробництва, проект
роботизованої дробоструминної камери, мийносушильна камера для вагонів і тепловозів і багато
іншого.

БУДІВНИЦТВО ТАНКОВОГО ЗАВОДУ
М'ЯНМА, МЕЙТІЛА
Розробка технологічного проекту з організації
збирання військової техніки 2S1U, BTR-4U та MMT-40.
В рамках проекту був побудований і введений в
експлуатацію цех по збірці і зварюванню
бронекорпусів військової техніки.
Роботи проводилися спільно з державною компанією
«Укрспецекспорт».

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС З РОЗРОБКИ,
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВІАЦІЙНИХ
ДВИГУНІВ
ЧУНЦИН ПРОМИСЛОВИЙ
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Розробка проекту будівництва заводу авіаційних
двигунів середнього розміру. В рамках проекту
були розроблені такі об'єкти:
- Об'єкт H508 - Склад паливно-мастильних
матеріалів
- Корпус B102 - Механічний корпус лопаток
компресора
- B115 житла - термічна обробка та спеціальні
технології
Робота проводилася спільно з автором технології
АТ «Моторсич».
БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ - 110/10KV
ТУРКМЕНІСТАН, ТУРКМЕНОБАД
Будівництво вхідної підстанції для нового
аеропорту. Роботи проводилися спільно з
українською компанією S-Engineering.

БУДІВНИЦТВО РОЗПОДІЛЬЧОЇ ПІДСТАНЦІЇ А 6 КВ
ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» УКРАЇНА,
П.ЯМНИЦЯ
Роботи проводилися спільно з українською компанією
S-Engineering.

ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ОБ'ЄКТИ

МІСТ ЧЕРЕЗ РІЧКУ УДИ П.ВАСИЩЕВО,
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
Будівництво автомобільного мосту з пішохідними
зонами через річку Уди. Міст виконаний з
металоконструкцій за п'ятипролітною схемою.
Максимальний проліт мосту - 25 метрів, довжина
мосту - 100 м, вантажопідйомність - 25 тонн на
вісь.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ
ХАРКіВ, УКРАЇНА
Реконструкція головного міського каналізаційного
господарства. Проект включав ремонт нового
будівництва аеротанків, первинних відстійників,
відстійників умовно чистої води, компресорної
станції, насосної станції, а також монтаж нового
обладнання.
Роботи проводилися спільно з ізраїльською
компанією Tahal LTD та українською компанією
ТОВ «Екополімер».

В партнерстві з

ПРОЕКТУЄМО ДЛЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ
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