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Е К С П Е Р Т  В  Т Е П Л О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І



P R O P O S A L

Допомагаємо бізнесу знизити споживання 

енергоресурсів та вплив на навколишнє середовище.
—

Надаючи якісні послуги,

з монтажу, обслуговування, ремонту та модернізації 

систем теплопостачання та опалення.



P R O P O S A L Про 
компанію

«Енергосервіс»ТМ інженірингова компанія у галузі теплоенергетики. 

Виконуємо повний комплекс робіт з проектування, комплектації, монтажу та технічного 
обслуговування всіх видів котельних та систем теплопостачання, горячого водопостачання, 
водопідготовки та водовідведення, для виробничих та житлових об’єктів. 

Маємо всі необхідні дозвільні документи, сучасне обладнання та сертифікованих фахівців. 
Пропонуємо комплексний підхід та сучасні енергоефективні рішення. 

В основі нашого успіху - кваліфіковані співробітники, клієнтоорінтованість, ефективність, 
передові технології.

25 років
успішної 
роботи

210+
реалізованих 
проектів

1.2 ГВт
інстальованої 
потужності

35%
економії 
енергоресурсів

Послуги надаються МКП «Квін-2000» відповідно до ліцензій та дозволів.



Системи 
теплопостачання

Системи 
опалення

Водопідготовка та 
водовідведення

Профіль діяльності
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Монтаж та пусконаладка
включає комплекс робіт з проектування, монтажу та 
пуско-налагоджування, включаючи формування 
пакету необхідних документів та погодження в 
контролюючих установах

Обслуговування та ремонт
котелень, теплових пунктів, тепломереж та інших 
інженерних систем, щоб захистити ваш об'єкт від 
збоїв в роботі та аварій, та забезпечити економічну 
експлуатацію

Модернізація та реконструкція
котельної та системи опалення - дієвий спосіб 
підвищити енергоефективність та збільшити 
економію, за рахунок зменшення витрат на паливо, 
обслуговування та експлуатацію

Вирішуємо 
будьякі 
задачі

Від найпростіших до самих складних 
для систем опалення будь-якої 
потужності та для будь яких призначень 



Вишукувальні роботи та 
проектування

Технічне обслуговування та 
ремонт

Пуско-налагоджувальні 
роботи

Комплектація та постачання 
обладнання

Будівельно-монтажні 
роботи

Забезпечуємо комплексний підхід

регулярне та разове ТО, підготовка до сезонної
експлуатації, поточний та аварійний ремонт

будівель та інженерних енергетичних систем «під ключ» як 
генпідряд або субпідряд на окремі роботи

в тому числі, енергоаудит, розрахунок потужності 
та палива, передпроектні та проектні роботи

підбір оптимальної комплектації, 
формування ремкоплекту, забезпечення 

зберігання та логістики

 випробування об'єкта і пуско-налагоджувальні роботи, 
для забезпечення роботи обладнання в 

енергоефективному режимі



Будівництво, монтаж, технічне обслуговування, ремонт систем 

теплопостачання та систем опалення будь-якого призначення, та 

будь-якої потужності.

Пропонуємо рішення 
для всіх сфер

Виробничі 
підприємства

Житлові 
комплекси

Комерційні 
будівлі

Комунальні 
підприємства



Газові, твердопаливні та 
електро котли

Теплові насоси, геотермальні та 
геліосистеми

Теплоутилізатори та 
рекуператори

Біогазові установки

Ми готові  виконати роботи та надати 

кваліфікований сервіс для всіх видів 

теплоенергетичних систем. Та 

запропонувати комбіновані рішення, які 

будуть максимально ефективні та 

економічні.

Працюємо з 
різними 
системами
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Наші
Партнери

Компанія здійснює повний цикл 

постачання обладнання, 

включаючи його зберігання, 

логістику і взаємодію з 

транспортними компаніями.

С Е Р Е Д  Н А Ш И Х  П А Р Т Н Е Р І В :



P R O P O S A L

Наші клієнти - компанії які нам довіряють. І немає значення масштаб клієнта або проекту, ми присвячуємо себе в повній мірі 
кожному з них. В нашому портфоліо - успішно виконані проекти для компаній міжнародних лідерів, середніх і великих 
українських приватних та державних компаній. з вимогами відповідності ефективності міжнародним стандартам та 

використання передових технології .

Довіра перевірена часом

С Е Р Е Д  Н А Ш И Х  К Л І Є Н Т І В :



Професійність
Роботи виконуються сертифікованими фахівцями, які 
мають необхідні дозволи, та проходять стажування та 
регулярне підвищення кваліфікації, з використанням 
професійного сучаного обладнання.

Оперативність
Оперативна технічна підтримка завдяки прямому 
звязку з закріпленим інженером, шведке реагування у 
нештатній ситуації, виїзд на об’єкт при аварійній 
ситуації протягом 24 годин

Відповідальність
Всі регламентні сервісні роботи проводяться за 
узгодженими технологічними картами, відповідно до 
галузевих норм та рекомендацій виробників 
обладнання. На всі роботи та матеріали надається 
гарантія. 

Індивідуальний підхід до кожного проекту, 

клієнтоорієнованість, та відданість справі.

Складові 
якісного 
сервісу
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Приклади 
проектів
Кожен клієнт і кожен проект для 

нас особливий. Тому ми 

використовуємо індивідуальний 

підхід, вирішуємо завдання клієнта 

та пропонуємо економічні, та 

енергоефективні рішення.



Запропоновано рішення по теплоутілізаціі та енергозбереженню. Виконано 
повний комплекс робіт, включаючи підбір та постачання обладнання, 
теплоутилізатора водопідігріву, циркуляційних насосів, автоматики 
управління і сигналізації.

Монтаж 
теплоутилізатора

Будівельно-
монтажні 
роботи

Пуско-
наладжувальні 
роботи

Комплектація 
та постачання 
обладнання



Повний комплекс робіт з будівництва «підключ» котельної: 3 водогрійних 
котла, 1 твердопаливний котел, димові труби, підведення газопроводу, 
монтаж пожежної та газосігналізаціі, виготовлення комерційного вузла обліку 
газу та котельної автоматики.

Проектування та 
будівництво комбінованої 
котельної

Вишукувальні 
та проектні 
роботи

Будівельно-
монтажні 
роботи

Пуско-
наладжувальні 
роботи

Комплектація 
та постачання 
обладнання



Повний комплекс робіт з реконструкції котельної, включаючи: проектування 
та будівельно-монтажні роботи парових та водогрійних котлів, котельно-
допоміжного обладнання, хімводопідготовки, трубопроводів, димової труби, 
комерційного вузла обліку газу, проведення еколого-теплотехнічного 
випробування.

Монтаж каскаду парових та 
водогрійних котлів

Вишукувальні 
та проектні 
роботи

Будівельно-
монтажні 
роботи

Пуско-
наладжувальні 
роботи

Угода на 
технічне 
обслуговування
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Якщо Вам потрібен генеральний підрядник з будівництва або ремонту котельні, системи 
опалення або іншого теплоенергетичного об’єкту – ми візьмемо на себе повне 

забезпечення проекту, матеріально-технічними ресурсами, обладнанням і персоналом.

Функції генпідрядника

www.energoservice.ua



Наші переваги

Це результат роботи команди однодумців, які поділяють едині цінності та принципи роботи: 
бездоганний сервіс, цілеспрямованість, ефективність рішень, та збереження природи.

Індивідуальний 
підхід

Гарантія на роботи 
та матеріали

Гнучка цінова 
політика
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Адреса: 
Офісу: 

03039, Україна, м. Київ-039,                              
пров. Руслана Лужевського, буд. 14 

Поштова: 

03039, Україна, м. Київ-039,                              
пров. Руслана Лужевського, буд. 14

Телефони: 
Офісу: 

+38 044 331 3303 

Мобільні: 

+38 067 731 3303 

Інтернет: 
E-mail: 
office@energoservice.ua 

Website: 
www.energoservice.ua 

Facebook: 
@energoservice

Запрошуємо 
до співпраці


