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Референс–лист ТОВ «Гільдія Інжиніринг» 

Виконання інженерних вишукувань 

Замовник Адреса Мета 

ФІЛІЯ «ІРШАНСЬКИЙ ГЗК»  
ПАТ «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-

ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» 

Житомирська область, 
Малинський район 

Інженерно-геологічні вишукування з 
метою вивчення та оцінки інженерно-
геологічних умов Букінської ділянки 
для виконання проектних робіт по 
будівництву хвостосховища та 
збагачувальної фабрики. Загальний 
обсяг буріння складає 2397 м.п 

ДП"НЕК"Укренерго" Київська, Вінницька, 
Кіровоградська, 
Черкаська, Полтавська, 
Дніпропетровська, 
Запорізька, Херсонська, 
Миколаївська, Одеська 
області 

Інженерно-геологічні вишукування для 
"Реконструкції ПЛ 330 кВ з заміною 
блискавкозахисного тросу на оптичний 
кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) 
з установкою станційного обладнання 
ВОЛЗ. Загальний обсяг буріння 
складає 1506 м.п. 

ПАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» Хмельницька область, 
м. Ямпіль 

Інженерно-геологічні вишукування для 
будівництва елеватору. Загальний 
обсяг буріння 64 м.п. 

ТОВ «ДОБРОБУТ-СЕРВІС» Харьківська обалсть, 
м. Балаклія 

Інженерно-геологічні вишукування для 
будівництва елеватору. Загальний 
обсяг буріння 75 м.п. 

ДП НВКГ «Зоря» «Машпроект» Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

Інженерно - геологічні вишукування на 
ділянці під будівництво ГТЄС 5 МВт в 
межах виробничої ділянки ДП НВКГ 
«Зоря»-«Машпроект». Загальний обсяг 
буріння 70 м. п. ТОВ "Новий Дім Квартал" Київська область, 

м. Обухів 
Інженерно-геологічні вишукування для 
будівництва елеватору, загальний 
обсяг буріння складає 120 м. п. 

ТОВ «ПРОЕКТНИЙ СТАНДАРТ» Дніпропетровська область, 
Криничанський 
район, смт. Божедарівка 

Інженерно-геологічні вишукування для 
розробки проектно-кошторисної 
документації "Будівництво підземного 
переходу під залізничними коліями". 
Загальний обсяг буріння 40 м.п. 

ТОВ « ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ »  
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ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 

Дніпропетровська 
область, м. Дніпро 

Інженерно-геологічні вишукування на 
Ковальській ділянці Механо-
заготівельного цеху на ПАТ "ДнСЗ". 
Загальний обсяг буріння 40 м.п. 

ПАТ «Пологівський 
олійноекстракційний завод» 

Запорізька область, 
м. Пологи 

Інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва котельні з 
встановленням парового котла 
потужністю 22,9 МВт з оснащенням 
котла газоочисною установкою, 
допоміжним обладнанням та складом 
для зберігання палива, з 
облаштуванням завальної ями. 
Загальний обсяг буріння 120 м.п. 

ПАТ «Пологівський 
олійноекстракційний завод» 

Запорізька область, 
м. Пологи 

Інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва олійноекстракційного 
цеху з двома окремими 
автоматизованими лініями екстракції 
з номінальними потужностями 1200,0 
т/добу та 600,0 т/добу по насінню 
соняшнику. Загальний обсяг буріння 
160 м.п. 

ТОВ ім. Шевченка Чернігівська область, 
Ріпкинський район 

Інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва. Загальний обсяг 
буріння 200 м.п. 

ТОВ «АБГ СОЗИДАТЕЛЬ» Запорізька область, 
м. Запоріжжя 

Інженерно-геологічні вишукування, 
топографо-геодезичні роботи для 
проектування торгово-розважального 
центру 

ТОВ "ХІМЛОГИСТИКА" Київська область, 
м. Бровари 

Інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва складу 

Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз" 
АТ "Укртрансгаз" 

Закарпатська область, 
с. Часлівці 

Інженерно-геологічні вишукування 
для забезпечення розробки проекту: 
“Будівництво вузлів регулювання 
витрат газу на газовимірювальній 
станції “Ужгород”. Загальний обсяг 
буріння складає 36 м.п. 

ТОВ «Проектний інститут  
«Запорізький Промбудпроект» 

Запорізька, м. Гуляйполе Інженерно-геологічні вишукування 
для «Будівництва полігону твердих 
побутових відходів в м. Гуляйполе», 
загальний обсяг буріння 150 м.п. 

 
 


