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ТОВ «БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»
динамічно зростаюча будівельна компанія, яка максимально точно 
реалізує побажання своїх клієнтів щодо будівництва та благоустрою 
будь-яких видів приміщень.
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ЄДРПОУ 40380218
ІПН 403802110318
п/р  UA453807750000026009056118850
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
            

Контакти

Тел. +38(044) 503-31-84

Юридична адреса: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 4А

Фактична адреса:   02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 4А

Електрона адреса: office@kgs.org.ua

Сайт: www.kgs.com.ua



Чим ми можем бути корисні
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Принципи роботи

ГОЛОВНЕ НАШЕ ЗАВДАННЯ — створити споживчу 

цінність, що відповідає очікуванням замовників.

ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ — надання 

повного циклу ремонтно-будівельних послуг

Всі види послуг, що надає компанія, виконують 

ПРОФЕСІОНАЛИ вузької спеціалізації. 

ВАРТІСТЬ усіх видів робіт з ремонту та будівництва 

зрозуміла й чітко обґрунтована. 

Компанія надає достовірні й вичерпні відповіді на всі 

питання, що цікавлять Вас. 

ВАШ ЧАС — САМЕ КОШТОВНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ. 



Генпідряд
Управління 
проектами

Едина відповідальність за проект
Інженерні вишукування

Обстеження будівельних споруд

Земляні роботи

Укріплення схилів

Берегоукріплення

Демонтажні роботи

Підсилення несучих конструкцій

Виготовлення металоконструкцій

Монтажні роботи

Монолітні роботи

ПроектуванняУзгодження

Монтажні роботи

Влаштування промислових підлог

Фасадні роботи

Слабкострумкові роботи

Електромонтажні роботи

Розумний будинок

Сантехнічні роботи

Опалення та кондиціювання

Вентиляція та рекуперація

Оздоблювальні роботи

Гідроізоляційні роботи

Покрівельні роботи

Технологічні роботи



Термомодернізація будівель

Теплотехнічний 
розрахунок

Термомодернізація — комплексне впровадження енергозберігаючих технологій  
з метою підвищення її ефективності  і зниження споживання енергоресурсів.

утеплення фасадів, 
покрівлі, стін, цоколю, 
підвалів

модернізація систем опалення  
(електромодульні установки,  
теплові насоси тощо)

заміна вікон 
та дверей

влаштування вентиляції 
з використанням 

рекуперації



Підсилення несучих конструкцій
Комплексний підхід

Монтаж 
металоконструкцій

Монолітне 
обетонювання

Влаштування паль

Ін’єктування

Торкретування
метод бетонних робіт, при якому спеціальна суміш 
пошарово наноситься на поверхню під тиском. Роботи 
виконуються за допомогою установки для торкретування 
і компресора. Методом торкретування можна відновити 
бетонні конструкції у випадках, коли це неможливо 
зробити монолітним бетоном, при цьому нанесений 
шар торкрет-суміші буде володіти високими міцністю, 
водонепроникністю і морозостійкістю.



Торкретування
Переваги:

• міцність на стиск не нижче 40 МПа  
(порівнянна з бетоном класом не 
нижче В30)

• водонепроникність не нижче W8

• зчеплення з бетонною поверхнею  
не нижче 2 МПа

• морозостійкість не нижче F300

• можливість відновлення бетонних 
і кам’яних конструкцій в ситуаціях, 
коли це неможливо виконати  
іншими способами  
(наприклад, монолітним  
бетоном)

• довговічність

• підвищена стійкість до хімічного, 
вогневому  
і фізичному впливів

• мобільність обладнання

Галузь застосування:

• елементи будівель і споруд (фундаменти, 
фасади, стіни, підлоги, перекриття);

• басейни, колодязі, резервуари (для питної  
і чистої води, вторинної очищення);

• підземні споруди (автостоянки, підвали);

• водопропускні споруди (ГЕС, потерни, 
шлюзи, канали, берегові насосні станції); 

• об’єкти водоканалів (очисні споруди, КНС, 
насосні станції, ємності для питної води, 
колектори, каналізації);

• портові споруди (причальні стінки, пірси);

• мости, шляхопроводи; ТЕЦ, димові труби, 
газоходи; тунелі (інженерних комунікацій, 
транспортні, метрополітену)

• об’єкти гірничо збагачувальної 
промисловості (шахти, терикони)

• виробничі та побутові приміщення  
(цехи, пральні, лазні, санвузли)



Перелік деяких проектів,  
реалізованих останнім часом
Іноземне підприємство “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” 

Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка,  
51-км Санкт-Петербурзького шосе
- Реконструкція виробничих роздягальнь цокольного та першого поверхів 
адміністративної будівлі 

ПрАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ “ м Київ
- Ремонт приміщень адміністративної будівлі 1, 3, 4 поверху та ремонт сходової 
клітини адміністративної будівлі КОРПУС 2, вул. Новокостянтинівська, 20  
- Ремонтно-будівельні роботи, встановлення огорожі та капітальний ремонт 
будівель та споруд  високовольтних підстанцій:
ПС “Лівобережна” м. Київ, Алішера Навої, 1
ПС “Русанівська” м. Київ, Ентузіастів, 29/25
ПС “Святошинська” м. Київ, пр-т Перемоги, 59
ПС “Кабельна”  м. Київ, Куренівська, 1
ПС “Татарська”  м. Київ, вул. Половецька, 14-Б   
ПС “Печерська” м. Київ, вул. Лейпцигська, 13  

ПАТ «АЕС Київобленерго» 
Ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях та спорудах високовольтних 
підстанцій. Виконання гідроізоляційних та ремонтно-будівельних робіт

ДП “Національний академічний театр російської драми  імені Лесі Українки” 
м. Київ, Б. Хмельницького, 5

- Капітальний ремонт по ліквідації загрози руйнування несучої (підпірної) стінки. 
Влаштування захисного покриття зовнішніх цегляних стін. 

Військова частина А3628  м. Бровари
- Капітальний ремонт будівлі 161/92 Речовий склад військової частини А3628, 
- Капітальний ремонт покрівлі 161/72 Медичний пункт військової частини А3628

ТОВ “ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ” м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 26
- Комплекс ремонтних робіт в приміщеннях 4-го поверху

ПрАТ “Київський  картонно-паперовий комбінат” м. Обухів, Київська 121
- Виконання робіт по влаштуванню фундаментів лінії Bobst 2.1 та переносу лінії 
Bobst Flexo 2C+SPO S в осях 17-28, ряди Д-Д/6 в цеху Гофровиробництва.  
- Влаштування залізобетонних фундаментів під гідророзбивач ГРВ  ST-7  
на паперовому виробництві ПРМ2, в осях «К-Л2 і «52/1-53»

Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”, м. Київ, Госпітальна 12Г
- Будівельні роботи по капітальному ремонту фасаду та покрівлі будівлі АТ «Ощадбанк» м. Київ

КП “Володимирський ринок” м. Київ, вул. Антоновича, 115
- Облаштування накриття над проходами між торговельними рядами речового майданчика

Tetra Tech ES, Inc., Проект енергетичної безпеки .Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А,
- Ремонт офісних приміщень

 АТБ ІНВЕСТ (Рітейл Девелопмент)
- Будівництво магазину (840 м2) за адресую: м. Київ, пр. Науки, 68
- Реконструкція магазина з прибудовою, та проведенням робіт з термомодернізації будівлі  
за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Мазепи, 1
- Реконструкція торгового центру з влаштуванням магазину на 1-му поверсі (2200 м2),  
за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького 104

ПП Мінераліз: Київ, вул. Ярославів  Вал, 68
- Розробка дизайн-проекту та будівельно-ремонтні роботи 
офісного приміщення в БЦ «Астарта»

ТОВ “БІОХЕМ УКРАЇНА” м. Київ, вул. Козацька 120/4
Поточний ремонт офісу

ТОВ «Боедем» м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4
Будівництво адміністративно-складського комплексу, площа 3000м2

СТО «АвтоАлекс» м. Київ, Новомостицька, 47 
- Капітальний ремонт приміщень СТО 

Ресторан швидкого обслуговування «Пирогово»  
м. Київ, вул. Бориса Гринченко, 4

- Повний комплекс будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт.

Мережа ресторанів швидкого обслуговування «Крила» м. Київ
- Капітальний ремонт з заміною інженерних мереж 
вул. Горького, 47/12
вул. Спаська, 5
вул. Червоноармійська 144

Боулінг клуб «Страйк» м. Київ, пр. Перемоги, 84
- Реконструкція нежитлових приміщень. Підсилення несучих конструкцій.  
Виготовлення та монтаж металоконструкцій.



Перелік деяких проектів,  
реалізованих останнім часом
ТОВ «Сузір’я», Київська обл. с. Залісся

- Реконструкція з прибудовою адміністративно-виробничого блоку фабрики 
дерев’яних конструкцій.

Група компаній «Інтератлетика» м. Буча, вул. Артема, 17/24
- Проектування та будівництво складського приміщення (870 м2) 

Національна Радіокомпанія України, м. Київ, вул. Хрещатик ,26
- Комплексний ремонт адміністративних приміщень 

Рекламна агенція  «Прем’єра» м. Київ,  вул. Н. Гринченко, 2/1
- Капітальний ремонт офісного приміщення

«Вернер и Партнери» м. Київ, вул. Н. Гринченко, 2/1
- Капітальний ремонт офісного приміщення

Магазин «Домашній текстиль» м. Київ, Протасів Яр, 3
Косметичний ремонт офісу та магазину

Магазин парфум «Make up for ever professional»  
м. Київ, В. Васильківська,28

- Реставраційні та оздоблювальні роботи

Салон гардин «Тропша Студія». м. Київ, вул. Маліновського, 8
- Капітальний ремонт швейного цеху

«Укркомункомплект» м. Київ, вул. Саперо-Слобідська, 57.
 - Реконструкція системи опалення  в приміщенні адмінбудівлі 

НАК «Нафтогаз України» вул. Б.Хмельницького, 6. 
- Ремонт адміністративних приміщень 1350 м2.

ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ,
- косметичний ремонт відділень
м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 12-г
м. Київ, вул. Тургенівська, 16
м. Київ, вул. Ігоревська, 14
м. Київ, вул. Мати Залки, 8
м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35

Фітнес Центр «Спорт Лайф»
м. Київ, вул. Гринченко, 2/1, комплекс будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт 3 500 м2

м. Київ, вул. Красноткацькая, 42, реконструкція існуючого фітнес клубу 4 500 м2

м. Київ, пр. Московський, 20-б, ТЦ «Плазма», 
реконструкція існуючого фітнес клубу 3000 м2 
м. Київ, Дніпровська набережна, 23, реконструкція існуючого фітнес клубу
м. Чернівці, вул. Головна, 265 а, реконструкція існуючого фітнес клубу

ПАО «City Commerce Bank» м. Київ, - капітальний  ремонт відділень:
м. Київ, пр-т  Повітрофлотський, 36 
м. Київ, бул-р. Дружби Народів, 21

Мережа аптек «ТАС-ФАРМА»,  
- косметичний ремонт приміщень:

м. Переяслов-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 104

м. Обухів, вул. Київська, 1/8

м. Українка, вул. Юності, 2а

м. Миронівка, вул. Леніна, 61

м. Київ, пр-т Ватутіна,32

м. Обухів, Київська область, вул. Київська,166

м. Вишневе, Київська обл., вул. Жовтнева, 16

м. Київ, вул. Пітерская, №7

м. Київ, вул. Попудренка 46/2



Перелік деяких проектів,  
реалізованих останнім часом
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

- Комплексний ремонт приміщень, заміна вікон та дверей наукової бібліотеки, 
вул. Володимирська, 58
- Заміна вікон червоний корпус, вул. Володимирська, 60 
- Капітальний ремонт поліграфічного центра, бульвар Т.Шевченко,14

Бізнес центр «Бізнес Парк Протасовъ» м. Київ, вул. Грінченко 2/1
- Комплекс будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт 18 000 м2

с. Мила, Київської обл
- Будівництво складського приміщення, 960 м2 

Компанія «Терра-Віта» вулиця Велика Кільцева, 7,  
с. Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.

- Реконструкція офісної будівлі з підсиленням несучих конструкцій підвального 
приміщення методом торкретування з надбудовою башточки

ЗАТ «Фармація» м. Київ, вул. І. Франка, 38
- капітальний ремонт офісного приміщення

Храмовий комплекс (Strabag) Київська обл., вул. Яблунева 1,  
с. Софіївська Борщаговка

- Будівельно-ремонтні роботи

ТОВ «ЛАБ і ФАРМА ІНЖИНІРИНГ» Київ вул. Єлизавети Чавдар, 3
- Розробка дизайн-проекту та будівельно-ремонтні роботи офісного приміщення

ТОВ «ЗЕОНБУД» м. Київ, вул. Оранжерейна, 10
- Розробка дизайн-проекту та виконання оздоблювальних робіт, центру 
керування мережею цифрового телебачення Т2

ТОВ «Гарантія Холдінгз Юкрейн» м. Київ, вул. Н. Гринченко, 2/1
-  Капітальний ремонт офісного приміщення

Головне Управління Державної фельд’єгерської служби України , 
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19

- Комплекс будівельних та оздоблювальних робіт в адміністративному корпусі 
ГУДФС України

ВЧ А2923 військовий госпіталь
- Поточний ремонт будівель №72, №83

Міжнародний фонд «Відродження» м. Київ
- Комплексний ремонт офісних приміщень:
вул. Артема, 46
пров. Бехтерєвський, 13-а 

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ м. Київ
- Будівельні та оздоблювальні роботи та роботи з тепломодернізаціїї  у дошкільних закладах:
ДНЗ №795, вул. Маяковського 52
ДНЗ №804, вул. Бережанська 14А
ДНЗ №606, вул. Оболонська набережна 39 В

Національний університет оборони України  ім. І. Черняховського,  
м. Київ, Повітрофлотський п-т, 30 

- Роботи з капітального ремонту будівлі № 29/85

ТОВ “ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ” Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22
- Будівельні роботи та електромонтажні роботи в складі безтарного зберігання борошна,  
цеху грануляції елеватора  2600м2

- Будівництво вагової 140м2

Коростенський завод МДФ”  
по вул. Жовтнева,  
11-Б у м. Коростень

- Участь у будівництво 
деревообробного комбінату, 
будівництво адмінбудівлі 
640 м2

ДДП ІПР НААН м.Київ, 
Сверстюка 4А

- Поточний ремонт 
приміщень
- Ремонт покрівлі

Телеканал IНТЕР
- Будівництво котеджу  
в с. Андрушівка у рамках  
проекту «Время строить»



Перелік деяких проектів,  
реалізованих останнім часом
ВАТ «lндар» м. Київ, вул. Зрошувальна, 5

- Капітальний ремонт вестибюлю адмiнiстративно-виробничого
корпусу, оздоблювальні та фасадні роботи
- Влаштування огорожі заводу
- Реконструкція приміщень під холодильні камери 120 м2

ДП Обслуговування повітряного руху України  
м. Харків, вул. Стартова, 15

- Будівельні та оздоблювальні роботи аеродромно-диспетчерської вишки

«Птахофабрика «Вінницькій бройлер» Вінницька обл., 
м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська, 26

- Повний комплекс ремонтно будівельних та оздоблювальних робіт

ТОВ “МОРЕМОРЕ” Київська обл., 
м. Обухів, вул. Малишко, 3

- Реконструкція приміщення пекарні

ТОВ «Парітет СмІк»  
м. Київ, вул. С.Петлюри, 28

- Ремонт офісного приміщення

ТОВ «РЕАЛАБ»  
м.Київ, бульвар Вернадського, 38-А

- Ремонтно-будівельні роботи приміщення

ТОВ «Юнайтед-Форест»  
- Реконструкція складських приміщень з розширення під виробничо-складські
приміщення Київська область, Бородянський район, с.м.т. Клавдієво-Тарасове, 
вул. Варшавська,12-а.
- Капітальний ремонт офісного приміщення  вулиця Микільсько-Слобідська, 2Б,
2B, м.Київ

Управління СБУ Голосіївського району м. Київ, 
- Поточний ремонт приміщень

КПЖ КГ Вишгородської міської ради м. Вишгород
- Заміна віконних конструкцій

Кафе «Дабл Кофе Україна»  
м. Київ, вул. Костянтинівська, 1/2 

- Влаштування літньої терpаси

ЗАТ «Трикотажна фабрика «Роза» 
м.Київ, вул. М. Грінченка 2/1

- Реконструкція промислово-складських
приміщень площею 1520 м2

ТД «М’ясна весна» м. Київ, Бессарабська площа, 2
- Розробка дизайн-проекту та капітальний ремонт приміщення магазину



Замовник: ДП «Національний  академічний 
театр російської драми  імені Лесі Українки»

Види робiт: Капітальний ремонт по ліквідації загрози руйнування несучої (підпірної)

стінки та примикаючих до неї будівель. Адреса: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 5

Наші проекти

Генпідряд Підсилення



Замовник: Компанія «Терра-Віта»
Види робiт: Реконструкція офісної будівлі з підсиленням несучих конструкцій

підвального приміщення методом торкретування з надбудовою башточки.

Адреса: вул. Велика Кільцева, 7, Петропавлівська Борщагівка, Київська обл

Наші проекти

Підсилення



Замовник: Сати Нова
Види робiт: Підсилення цегельних колон методом торкретування

Адреса: вулиця Боговутівська, м. Київ

Наші проекти

Підсилення



Замовник: УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД  
СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ м. Київ

Види робiт: Будівельно-ремонтні роботи, та роботи з термомодернізації у дошкільних закладах

Адреса: м. Київ, ДНЗ №795, вул. Маяковського, 52

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація



Замовник: ТОВ «АТБ-lнвест» 
Види робiт: Будівництво торгового комплексу з підключенням до iнженерних мереж  

Адреса: м.Київ, пр-т Науки, 68

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація Підсилення



Замовник: ВАТ «lндар» — виробництво iнсулiну 
Види робiт: Капiтальний ремонт вестибюлю адмiнiстративно-виробничого корпусу,  

оздоблювальнi та фасаднi роботи. Адреса: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація



Замовник: ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Види робiт: Виконання робiт з реконструкцiї та ремонту високовольтних пiдстанцiй,  

бетонних лоткiв для високовольтних кабелiв. Встановлення огорожі Адреса: Група пiдстанцiй

Наші проекти

Генпідряд Підсилення



ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
Види робiт: Виконання робіт по влаштуванню фундаментів лінії Bobst 2.1 та переносу  

лінії Bobst Flexo 2C+SPO S в осях 17-28, ряди Д-Д/6 в цеху Гофровиробництва.  
Влаштування залізобетонних фундаментів під гідророзбивач ГРВ ST-7  

на паперовому виробництві ПР М2, в осях К-Л2 і «52/1-53»

Наші проекти

Генпідряд Підсилення



Замовник: Іноземне підприємство  
«Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»

Види робiт: Реконструкція виробничих роздягальнь цокольного та першого 
поверхів адміністративної будівлі за адресою Київська обл, Броварський р-н, 

смт. Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербурзького шоссе

Наші проекти

Генпідряд



Замовник: Акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України» 

Види робiт: Будівельні роботи по капітальному ремонту фасаду

та покрівлі будівлі АТ «Ощадбанк» Адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація



Замовник: Мінераліз
Види робiт: Розробка дизайн-проекту та будівельно-оздоблювальні роботи

в офисному приміщенні в БЦ Астарта Адреса: Київ, вул. Ярославів Вал, 68 

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація



Замовник: ТОВ «ЛАБ і ФАРМА ІНЖИНІРИНГ» 
Види робiт: Розробка дизайн-проекту та будівельно-оздоблювальні роботи

офисного приміщення. Адреса: вулиця Єлизавети Чавдар, 3, Київ

Наші проекти

Генпідряд Термомодернізація



Замовник: ТОВ «СПОРТЛАЙФ» Sport Life -  
мережа фiтнес-клубiв №1

Види робiт: Повний комплекс ремонтно будiвельних робiт. Гідроiзоляцiя. 
Адреса: м. Київ, вул Червоноткацька, 42; вул. Днiпровска набережна, 23;  

пр. Московський, 20-Б; м. Чернiвцi, вул. Головна, 265а

Наші проекти

Генпідряд



Замовник: ТОВ «ЕМБЛЕР» -
Боулінг клуб «СТРАЙК»

Види робiт: Реконструкцiя нежитлових примiщень. Підсилення несучіх конструкцій.  

Виготовлення та монтаж металоконструкцій. Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 84

Наші проекти

Підсилення



Замовник: Вiдокремленний пiдроздiл  
«Птахофабрика «Вiнницький бройлер» 

Види робiт: Повний комплекс ремонтно-будiвельних та оздоблювальних робiт. Адмiнiстративно 
побутовий комплекс Комплексу по забою курчат бройлерiв на території Ладижинської мiської ради 

Вiнницької областi Адреса: Вiнницька обл., м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська, 26

Наші проекти

Генпідряд



Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВIТРЯННОГО РУХУ УКРАЇНИ 

Види робiт: Будiвництво аеродромно-диспетчерської вишки 

в aepoрті м. Харкова. Будівельно ремонтні та оздоблювальні роботи.

Адреса: м. Харкiв, вул. Стартова, 15

Наші проекти

Генпідряд



Нас рекомендують:



Нас рекомендують:



Дозвільні документи



kgs.org.ua

+380 (44) 503-31-84
+380 (67) 537-92-92

Київ, вул. Евгена Сверстюка, 4А




