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კომპანიის შესახებ

კომპანიების ჯგუფ „არგუს“-ის საქმიანობა ყოველთვის 
იყო მიმართული მილსადენების და სანავთობო 
კომლექსის ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი და 
ეკონომიური მშენებლობის, რემონტისა და 
რეკონსტრუქციისათვის კომპლექსური 
გადაწყევიტელების წარდგენით, აგრეთვე არსებული 
მილსადენების ექსპლუატაციის და სამუშაო 
მდგომარეობაში  არსებობის უზრუნველყოფით.
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კომპლექსური მიდგომა და დაბალანსებული 
ინოვაციური გადაწყვეტილებები

პროგრესის 35 წლიანი ისტორია
ხარისხიანად ჩატარებული სამუშაოები, 

ISO 9001-2008 შესაბამისად სერტიფიცირებული

მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების 
კოლექტივი

მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში მშენებლობის
და წარმოების პროგრესული მეთოდების
კომპლექსური დანერგვა

დსთ-ს და ბალტიის ქვეყნებში მილსადენების 
მშენებლობისა და რემონტის ყველა ღირებულ 
პროექტში მონაწილეობა

მილსადენების მშენებელთა საერთაშორისო 
ასოციაციის (IPLOCA) და რუსეთის 
ნავთოგაზმშენებლების კავშირის აქტიური მონაწილე.

ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ პროექტის 
შესრულების ყველა ეტაპებზე შემკვეთისთვის 
მხოლოდ მაქსიმალური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 
მოგვცემს გრძელვადიანი პარტნიორობის 
შესაძლებლობას.

ჩვენ ვთავაზობთ მომსახურეობის სრულ კომპლექსს - 
ტექნიკური პროექტების შექმნაში მონაწილეობიდან 
მასალების და მოწყობილობების მოწოდებამდე, 
სამონტაჟო და გამშვებ-გამართვის სამუშაოების 
ჩათვლით. ამასთან ერთად ვთავაზობთ საჭირო 
დახმარებას დასრულებული ობიექტების 
ექსპლუატაციის დროს.

ჩვენ პრინციპილაურ საკითხად ვთლით თქვენთან 
მუდმივ კავშირში ყოფნა, რადგან დარგის წინაშე 
მდგარი საკითხები კარგად შევიტყოთ. 

ჩვენ მოხარულები ვიქნებით განვიხილოთ თქვენი 
პრობლემები და მისი ოპტიმალური გადაწყვეტის გზები 
ერთობლივად მოვძებნოდ.
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დსთ-ს და ბალტიის ქვეყნების ბაზრებზე კომპანია 
არგუს ლიმიტედ გამოირცევა როგორც მაღალი 
ტენქოლოგიებისა, სამრეწველო მოწყობილობებისა 
და მასალების მომწოდებელი.

მილსადენების მშენებლობა-რემონტის პრაქტიკულად 
ყველა ღირებულ პროეტში, რომელიც ჩატარდა 
რუსეთსა და საზღვარგარეთის ახლო და შორეულ  
ქვეყნებში კომპანიამ მონაწილება მიიღო.  

არგუს ლიმიტედი მილსადენებით 
ტრანსპორირების ობიექტთა

 მშენებლების მუშაქთა საერთაშორისო
ასოცოაციის მუდმივი წევრია.

3 Kavsadze Str., Tbilisi, 0179, Georgia, Tel.:(99532) 2483284,  E-mail: info@arguslimited.ge Web: www.arguslimited.ge 



LLC ARGUS LIMITED
CONSTRUCTION COMPANY

MORE
THAN

YEARS OF
EXPERIENCE30

An associate 
member of IPLOCA

Certified for 
ISO 9001:2008

9001:2008

ვაშინგტონი (აშშ) (HQ)

მოსკოვი (რუსეთი)

ლონდონი (დიდი ბრიტანეთი)

ალმაატა (ყაზახეთი)

აშხაბადი (თურქმენეთი)

ბაქო (აზერბაიჯანი)

კრასნოდარი (რუსეთი)

მოსკოვი (რუსეთი)

ჰამინდა (ფინეთი)

ბაქო (აზერბაიჯანი)

ბალტიმორი (აშშ)

წარმომადგენლობები

საწყობები
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მსოფლიო გამოცდილება

აზერბაიჯანი

ბელარუსი

ყაზახეთი

მოლდოვა

რუსეთი

თურქმენეთი

უზბეკეთი

ბალტიის ქვეყნები

თბილისი (საქართველო)

თბილისი, ბათუმი (საქართველო)

ალჟირი

საბერძნეთი

ერაყი

ლიბია

სლოვაკეთი

თურქეთი

უკრაინა
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ISO

2007 წლიდან არგუს ლიმიტედი
ფლობს ISO 9001-2008 სერთიფიკატს. 
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მუშაობის სქემა

პროექტის ანალიზი

იდეალში - საპროექტო
სამუშაოების მსვლელიბის დროს

ობიექტის ტექნიკურ და
ტექნოლოგიური განხილვა 

დამკვეთთან ერთად

ტექნიკური და ტექნოლოგიური
გადაწყვეტილებების შემუშავება

დანადგარებისა და მასლაების ჩათვლით

3 Kavsadze Str., Tbilisi, 0179, Georgia, Tel.:(99532) 2483284,  E-mail: info@arguslimited.ge Web: www.arguslimited.ge 

შეთავაზებული 
გადაწყვეტილებებისთვის
 ტექნიკური დავალების 

მომზადება

მასალებისა და 
დანადგარების 

მიწოდება

მასალებისა და 
დანადგარების სერთიფიცირება

დსთ-ს ქვეყნებში გამოსაყენებლად

დამკვეთის 
პერსონალისმომზადება 

და სერთიფიცირება 

დანადგარებთან სამუშაოთ

პროექტის
ტექნიკური

მართვა

საგარანტიო და 
გარანტიის შემდგომი

მომსახურება
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ბიზნესის
ძირითადი
მიმართულებები

1

2

3

4

5
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ინჟინერია და კონსალტინგი

პროექტების კომპლექსური მომსახურება

პერსონალის სწავლება, მასალებისა
და დანადგარების სერთიფიცირება

ხელშეკრულებითი სამუშაოები: მშენებლობა, რემონტი

დანადგარებისა და ტექნიკი რემონტი
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ინჟინერია და
კონსალტინგი
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ბიზნესის
ძირითადი
მიმართულებები სწავლება, პერსონალის, დანადგარებისა 

და მასალების სერთიფიცირება 

კომპლექსური საინჟინრო და 
ინოვაციური ტექნოლოგიები

მასალებისა და დანადგარების სერთიფიცირება
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პროექტების
კომპლექსური
უზრუნველყოფა

მილსადენების მშენებლობა,
ნავთობ - და გაზის მოპოვება,
ნავთობის გადამუშავება

შედუღების 
სამუშაოების საწარმოო
ავტომატიზაცია 

ეკოლოგიური
პროექტები

შედუღებითი სამუშაოები 
ანტიკოროზიული დაცვა
ინსპექცია და კონტროლი
მიწის სამუშაოები
სამუშაოები მილებთან
რემონტი და მომსახურება

ელექტროენერგეტიკა
ავიაცია, კოსმონავტიკა
ბირთვული მრეწველობა
ნავთობქიმიური მრეწველობა
ენერგიის ალტერნატოული სახეები
მილების დამზადება

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების
ავარიული დაღვრის შედეგების
ლიკვიდაცია

ნავთობ მოპოვებისა და 
გადამუშავების პროდუქტების 
შეგროვება და გადამუშავება

ბიზნესის
ძირითადი
მიმართულებები
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ტრენინგები,
პერსონალის
სერთიფიცირება

თეორიული კურსები

პრაქტიკული კურსები

უნარების დამუშავება
საველე პირობებთან მიახლოვებულ გარემოში
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ბიზნესის
ძირითადი
მიმართულებები



LLC ARGUS LIMITED
CONSTRUCTION COMPANY

MORE
THAN

YEARS OF
EXPERIENCE30

An associate 
member of IPLOCA

Certified for 
ISO 9001:2008

9001:2008

სერვისული
მომსახურება
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ბიზნესის
ძირითადი
მიმართულებები მომსახურება სერვის ცენტრებში

მომსახურება პოლიგონებზე

მომსახურება ტრასის პირობებში


