


Вітаємо Вас!

Наша «Будівельна Компанія «ВЕРЛАСС» вже четвертий рік 
поспіль успішно виконує роботи по проектуванню і будівництву 

інженерних мереж, та будівництву – ремонту будівель 
будь – якої складності.



Основна діяльність: 
 Будівництво водоводів (відкритим та закритим способом)
 Будівництво каналізації (самопливна, напірна, відкритим та закритим 

способом)
 Будівництво дощової каналізації
 Ремонт існуючих водоводів шляхом санацій
 Будівництво та переоснащення насосних станцій
 Пайка поліетиленових труб
 Будівельно - ремонтні роботи будівель та приміщень

«БК Верласс» 

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Проекти



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, вул. Яснополянська, 
м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36, е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, готовий прокол ґрунту.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, земельні роботи.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, початок проколу ґрунту.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, вул. Яснополянська, 
м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво напірної каналізації на 
глибині 9 метрів, труба ДУ 800 
кадвакан, дотримання ухилу проколу 
за допомогою нівеліра.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com

Проекти

Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, вул. Братів Трофімових, 
м. Дніпро.



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, пайка труби.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, укладання водопроводу з 
підсипанням ґрунту.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, пристрій приладу обліку.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, вул. Братів Трофімових, 
м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, спаювання труби діаметром
500 за допомогою паяльного апарату.

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво водоводу ДУ 500 
поліетилен, вул. Братів Трофімових, 
м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво приватного будинку  по 
вул. Янтарна, м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво приватного будинку  по 
вул. Янтарна, м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Будівництво приватного будинку  по 
вул. Янтарна, м. Дніпро

Проекти

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Висококваліфіковані 
фахівці

Застосування 
сучасних 

технологій
будівництва

Успішне 
співробітництво 

з провідними
виробниками і 

постачальниками 
матеріалів і
обладнання

Реалізація 
проектів «під ключ»

Переваги БК «Берласс»

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Переваги БК «Берласс»

Значний парк 
сучасної техніки

Дотримання 
міжнародних 

стандартів якості

Гнучкий підхід 
до роботи 

з Замовником

Оперативне 
прийняття 

рішень

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



Наші партнери підтверджують позитивний 
досвід  виконання таких  робіт за 2016 р.

№

п/п

Назва та адреса замовника, 

якому здійснювалось 

виконання робіт

Перелік об’єктів Стан виконання робіт

1 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Ремонт гуртожитку » Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

2 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Технічне переобладнання насосної 

станції», вул.Тверська 22

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

3 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Технічне переобладнання насосної

станції», вул. Маршала Малиновського, 8б

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

4 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Технічне переобладнання насосної 

станції», вул. Малишева , 32

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

5 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Реконструкція самопливного

каналізаційного колектору по 

Запорозькому шосе до колектору по вул. 

Яснополянська

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

6 КП «ВОДОКАНАЛ»49000, 

м.Дніпро, вул.Троїцька,21а

«Будівництво водоводу , з підключенням 

абонентів», по вул. Шереметьєвська

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



7 УКБАЖКГМ ММР, м. Марганец «Ремонтно будівельні роботи», 

Дитячий садок «Ромашка», вул. 

Паркова, 5

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

8 ТОВ «Торговий Дім «ВМЗ»

49000, м. Дніпро, вул. Вінокурова ,22

«Ремонт існуючої покрівлі. Цех 

2,4,5

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

9 ТОВ «Торговий Дім «ВМЗ»

49000, м. Дніпро, вул. Вінокурова ,22

«Будівництво каналізаційної 

насосної станції»

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

10 ТОВ «Торговий Дім «ВМЗ»

49000, м. Дніпро, вул. Вінокурова ,22

«Заміна існуючого водопроводу» Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

11 ТОВ «Торговий Дім «ВМЗ»

49000, м. Дніпро, вул. Вінокурова ,22

«Реконструкция офісного 

приміщення»

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

12 Державне підприємство 

«Конструкторське бюро «Південе»

49000,  м.Дніпро, вул. Криворожська

3

«Будівництво водоводу до 

житлових домів по вул. Братив 

Трафімових, ДУ 500 (поліетилен)»

Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

13 м. Дніпро, вул. Корсакова 12 «Будівництво приватного будинку» Роботи по договору виконані в строк, в повному 

обсязі, зауважень по договору намає

«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36, е-mail: sk.verlas@gmail.com«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com



«БК Верласс»                      тел. (056) 781-01-36 е-mail: sk.verlas@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БК «ВЕРЛАСС»

49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська,82

тел. (056) 781-01-36, E-mail: sk.verlas@gmail.com

р/р 26006050291736 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК » м. Дніпро МФО 334851

код ЄДРПОУ 39065683, ІПН 390656804671, Свід. № 200167913


