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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» провадить свою господарську діяльність починаючи з 1999 року. 

Центральний офіс та виробничі потужності розташовані у місті Харків та Харківської області. 

Служби сервісної підтримки розташовані у місті Харків та у місті Запоріжжя. 

До основних сфер діяльності підприємства належать: 

- Виробництво спецтехніки та обладнання під власним брендом KOBALT 

- Проектування і впровадження у виробництво спецтехніки, обладнання та дробильно-

сортувальних комплексів 

- Технічне обслуговування спецтехніки та обладнання власного та суміжного виробництва 

- Будівництво промислових та інфраструктурних об'єктів 

- Роботи по забезпеченню берегоукріплення 

- Розкривні роботи для видобутку корисних копалин 

- Демонтажні роботи с залученням різної спецтехніки та екскаваторів 

- Послуги з перевезення будівельних та інертних вантажів 

- Послуги з перевезення бетону та виготовлення залізобетонних фундаментів  

- Послуги з перевезення негабаритних вантажів 

Нашими контрагентами по поставки різної спецтехнікі, обладнанню та послуг з будівніцтва є такі 

підприємства – АТ «УКРПОШТА», Філія «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», 

Різні гранітні кар'єри, різні комунальні підприємства, міські та обласні «ВОДОКАНАЛИ», 

«ТЕПЛОВИ МЕРЕЖИ», «ЗЕЛЕНБУДИ», «Благоустрії», «Експлуатаційні лінійні управління 

автомобільних шляхів», «Муніципальна Компанія Поводження з Відходами» та інші, ПАО 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», ТОВ «Керамресурс», ТОВ «ОДЕСЬКЕ 

ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (Головна підрядна компанія по будівництву шламосховищ 

та інших гідротехнічних споруд підвищеної складності та безпеки на ПАО «Полтавській ГОК» 

компанії Ferrexpo), Група Приват по виробництву Феросплавів, Представництво Ізраїльської компанії 

«Тахал Консалтинг Інжинирс Лтд.», Представництво Польської компанії «ВЕКТО» СП. З О.О., ТОВ 

«Віннер Будівництво», ТОВ «Металлургстрой», ТОВ «Бердянськбудтрест» та інші. 

- Згідно постачання та будівництва ДСК (дробильно-сортувальні комплекси), 

маємо досвід в Україні та в інших країнах СНД. 

Що до постачання ДСК (дробильно-сортувальні комплекси) в Україні, на приклад: 

2007 рік Житомирська область смт. Мирополь ООО «ГРАНІТ» 

2011 рік Полтавська область УПП АТ «Укрзалізниця» 

2018 рік Запорізька область Філія «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» 

- Будівництво інфраструктурних об'єктів 

В 2018 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконувало розкривні роботи на кар’єрах Філії «Центр 

управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», що полягають у підготовці скельних порід до виїмки, 

виконанні виймально-вантажні робіт, транспортуванні, відвалоутворенні та будівництві 

технологічних доріг. Загальних обсяг виконаних робіт становив 500 000 м.куб.  

В 2018 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконувало будівельні роботи по облаштуванню прикордонної 

смуги в Харківської та Луганської області. 

В 2019 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконувало роботи по договору підряду з ТОВ «Віннер 

Будівництво» на влаштування тимчасових доріг на об’єкті «Нове будівництво Сиваської вітрової 

станції потужністю 250 МВт» для перевезення спецтехнікі та обладнання масою понад 2 000 тон   



В 2019 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконувало роботи з облаштування промислового котловану 

за договором підряду з ТОВ «Металлургстрой» м. Запоріжжя 

В 2019 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконувало роботи по берегоукріпленню на Азовському морі 

за договором підряду про надання послуг з ТОВ «Бердянськбудтрест». 

Починаючи з 2018 року і по теперішній час ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконує роботи з будівництва, 

та рекультивації на полігоні Твердих Побутових Відходів за договором з Представництвом Польської 

кампанії «ВЕКТО» СП. З О.О., проект фінансує Світовий банк. 

В 2020 році ТОВ «АП «КОБАЛЬТ» виконує роботи по будівництву автошляхів в Запорізької, 

Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей.   

Таким чином, наше підприємство має великий досвід щодо постачання різноманітної спецтехніки 

та обладнання, та має досвіт  по виконанню різних робіт з промислового будівництву, з рекультивації, 

з підготовки будівельних ділянок, облаштуванням будівельних майданчиків та інших 

інфраструктурних об'єктів. 

Маємо дозволи на будівництво інфраструктурних об'єктів 

Маємо власну спецтехніку та обладнання для виконання різних будівельних робіт 

Кількість спецтехніки більше ніж 50 одиниць   

Штат працівників більше ніж 250 чоловік 


