
Ми готові працювати в будь-якій точці світу!

Працівники «Надрагідробурмаш» залучені до виконання найважливіших за рівнем 
відповідальності проектів.

Ми створили Ніжньовартовськ, ми - основа нафтового видобутку в Сербії. 
Ми - запорука багаторічного досвідуі якості. 

Не зупиняючись на досягнутому, ми впевнено прямуємо у майбутнє. «Амбіційні плани 
«Надрагідробурмаш» - участь в розробці корисних копалин по всьому світі.   

Географія «Надрагідробурмаш» 

Росія 
 Нефтеюганськ
 Нижневартовськ

Україна 
 Дрогобич

Сербія
 Жабаль

Ми зацікавлені в тому щоб на цій карті з'являлось все більше позначок наших партнерів. 
Ми відкриті до росту!

Структура ТзОВ «Надрагідробурмаш»
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ТзОВ «Надрагідробурмаш» володіє необмеженим потенціалом кадрів і можливостей. 
З року в рік ми украплюємо свої позиції, завдячуючи виконанню головної вимоги - 
якісна підготовка висококваліфікованих кадрів, які складають ядро успішності
нашої компанії.

Склад 64 бригади КРС в Ніжньовартовську РФ на 30% складається з працівників нашої 
компанії.  З 2014 року ми запрошені на ринок Сербії: 8 бригад КРС - працівники 
«Надрагідробурмашу». Перспективи нашої участі - 20 бригад. 

Рушійна сила прогресу
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Потужне конструкторське бюро розробляє широкий спектр обладняння та устаткування,
яке успішно зарекомендувало себе на об'єктах присутності.

Ми вміємо забезпечити виробничий процес власними винаходами, що в рази зменшує витрати
замовника на оплату виробничого процесу.

Компанія вміло використовує наявну виробничу базу

Не зупиняємось на досягнутому

Не зупиняючись на досягнутому, ми розробили власні 
установки КРС і готові до їх випуску.
Ми розробили власний автокран, 
що відповідає всім вимогам сьогодення.
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Всі спеціалісти мають величезний досвід роботи , який роками набувався 
на одному з найпотужніших заводів з виготовлення автомобільних кранів.
 На підприємстві організовано:
- дільниця з механічної обробки металів;
- дільниця  зварювального виробництва;
- механоскладальна дільниця.
 У виробничих підрозділах працюють висококваліфіковані фахівці: інженери механіки,
спеціалісти по обслуговуванню електронних систем, гідравліки, майстри, 
фахівці з мехобробки, електрогазозварники та слюсарі механоскладальних робіт.
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Про підприємство, виробничі підрозділи



Проведення робіт і капітальний ремонт, проектні роботи 

Розробка автокранів, 
установок для буріння

Діяльність по 3-ох напрямках

Власне виробництво кранів, установок 
для буріння і запасних частин до них 
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NGBM
ТзОВ «Надрагідробурмаш»

Україна, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська 82/1
тел./факс: (03244) 331-05
e-mail: nadragidroburmash@gmail.com
www.ngbm.com.ua
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