Про нас –
ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ЛТД»

•

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

«СПЕЦІНЖИНІРИНГ

ЛТД»

є

інжиніринговою компанією, яка реалізує проекти зі створення належних кліматичних
умов. Компанію було засновано у травні 2006 року досвідченими спеціалістами,
інженерами, захопленими своєю справою.

•

Товариство

виконує

повний

комплекс

робіт

із

проектування,

монтажу,

пусконалагоджувальних робіт, обслуговування й експлуатації котелень, теплових
пунктів, систем опалення, систем вентиляції та кондиціонування любої складності,
водопостачання та каналізації, пожежогасіння та димовідведення, диспетчеризації,
систем електропостачання, автоматики та інше.

•

ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ЛТД» успішно представляє котельне обладнання Wessex,
від британського виробника «Hamworthy»; Vissmann; Buderus, Riello маючи досвід з
його проектування, монтажу й обслуговування.

•

Мета компанії – застосовувати професійні знання для будівництва, надійного
постачання тепла і комфорту на об‘єкти промислового так комерційного призначення.

Засоби реалізації мети та цілей компанії:
•

творчий, інжиніринговий підхід до поставлених завдань;

•

висококваліфіковані робітники та персонал ІТР;

•

проектний, комерційний, монтажний, сервісний підрозділи;

•

досвід роботи з типовим для сучасного ринку обладнанням (газовим,
електричним, на твердому і рідкому паливі);

•

досвід роботи з обладнанням, яке використовує нетрадиційні і відновлювальні
джерела енергії;

•

досвід робіт по впровадженню нових енергозберігаючих технологій;

•

комплексні енергосервісні роботи: від енергоаудиту до організації сервісу.

Основні напрямки діяльності
товариства «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ЛТД»:
•

розробка передпроектних рішень інженерних систем;

•

проведення необхідних узгоджень; виконання проектних робіт за розділами:
теплопостачання, вентиляція, кондиціонування, автоматизація інженерних
мереж;

•

проведення відповідних узгоджень і експертиз;

•

протипожежні системи і вирішення питань димовідведення;

•

підбір і поставка обладнання і супутніх матеріалів;

•

ведення шеф-монтажних робіт;

•

монтажні й пусконалагоджувальні роботи;

•

гарантійне і сервісне обслуговування;

•

енергоаудит

ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ЛТД» постійно розширює свою присутність на
ринку. Наші регіональні партнери готові реалізовувати проекти по всій
Україні.
Наші постійні клієнти:
•
•
•
•
•

- Міністерство ЖКГ;
- Міністерство оборони України;
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Державне Управління Справами;
- Ряд комерційних структур, які гідно оцінили надійність і якість
співробітництва з нами.

Проектні роботи:
•

За три роки, після заснування, виконано 86 проектів різних інженерних
напрямків, серед яких:

•

Інженерні мережі і котельня: виробничо-складський комплекс «Актив» (Бориспільський район), ТОВ
«Лігобуд».

•

Інженерні мережі виробничої бази з виготовлення товарів народного споживання в м.

Бориспіль. Складські приміщення зі вбудованим офісом (ТОВ «ХАРТІ ТРІОТЕК ГРУП»).
•

Котельні готельних комплексів «Інтерконтиненталь», «Театральний» і «Гранд» м. Києва

•

Котельня медичного комплексу МВС м. Львів.

•

Дахові котельні житлових будинків м. Києва.

•

Котельня складського комплексу с. Копилів Макарівського р-ну.

•

Котельні 4-го житлового комплексу м. Бровари.

•

Система теплопостачання у м. Горлівка Донецької обл.

•

Система теплопостачання у санаторії «Артек», Крим (теплові насоси, геліосистеми).

•

Система теплопостачання Поліграфічний комбінат «Преса України» у м. Київ.

•

Система теплопостачання Адміністративно-техічний корпус «Укрчастотнагляду».

Об‘єкти, змонтовані нашими спеціалістами :
•

Системи центрального опалення, кондиціонування та інше офісних приміщень:

•

Банк «Південний», м. Київ, вул. Саксаганського, 74 – 3000 м2, Qх=120 кВт;

•

Бізнес центр «Стенд», м. Київ, вул. Васильківська, 14 – 9800 м2, Qх=500 кВт;

•

Логістичний мегацентр класу «А»(складські та побутові приміщення) «FIEGE Ukraine», S = 44000 м2, Qт = 2,0
МВт, м. Бориспіль.

•

Офісний центр, м. Київ, вул. Бориспільська, 9е – 9000 м2, Qх = 0,7 МВт;

•

Бізнес центр «ІРВА», м. Київ, вул. Радищева, 14 – 10200 м2, Qх = 1 МВт;

•

Комерційний банк «Місто-Банк», м. Київ, вул. Артема, 12 – 2300 м2, Qх = 237 кВт;

•

Стадіон заводу «Оболонь», м. Київ, вул. Північна, 26, – 4500 м2 ;

•

Офісний центр, м. Київ, вул. Гайдара, 50 – 10200 м2, Qх = 1 МВт;

•

Цех розливу мін. води на заводі «Оболонь», м. Київ, вул. Богатирська, 3, Qх = 1440 м2;

•

Офісний центр по вул. Набережно-Хрещатицька, 9 – водопостачання та каналізація;

•

Логістичний мегацентр класу «А» (складські та побутові приміщення) «FIEGE Ukraine», м. Бориспіль,
зовнішні мережі пожежогасіння, водопостачання та каналізації з насосними станціями і очисними спорудами;

•

Логістичний мегацентр класу «А»(складські та побутові приміщення) «FIEGE Ukraine», S = 44000 м2, Qт = 2,0
МВт, м. Бориспіль;

•

«Поліграфічний комбінат «Україна», м. Київ, вул. Дегтярівська,38-44 - система вентиляції та кондиціювання;

•

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60 – система
кондиціювання;

•

Залізничний вокзал «Київ-Пасажирський», м. Київ, Привокзальна площа,1 - система вентиляції та
кондиціювання;

•

Ковбасний цех. смт. Пристоми - система вентиляції та кондиціювання;

•

Навігаційний катер-ресторан, м. Черкаси - система вентиляції та кондиціювання;

•

Ресторан на Оболоні, м. Київ – система, опалення, вентиляції, кондиціювання;

•

Кондитерський цех, м. Ірпінь – система, опалення, вентиляції;

•

Житловий комплекс м. Бровари, вул. Черняхівського, 21 - опалення, водопостачання та каналізації з
насосними станціями і ІТП;

•

Київський національний університет харчових технологій, м. Київ - система вентиляції.

Котельні:
•

Бізнес центр «ІРВА», м. Київ, вул. Радищева, 14, Qт = 5,9 МВт. Котли «Viessmann».

•

Виробничо-складський комплекс, с. Калинівка Макарівського району, Qт= 4,2 МВт. Котли «Viessmann».

•

Житловий будинок №2, котельні №2.1 (Qт = 1,8 МВт) та №2.2 (Qт = 3,36 МВт), м. Київ, пр-т.
Червонозоряний, 4а. Котли «Viessmann»;

•

Торговий центр «Ашан», Qт = 4,62 МВт, м. Київ, пр-т Московський, 15а, котли Wessex фірми
«Hamworthy»;

•

Київський міський центр зайнятості, , м. Київ, вул. Жилянська, 47б, Qт = 0,2 МВт, котли Wessex фірми
«Hamworthy»;

•

Львівський центр медичного обслуговування працівників МВС України у Львівській області, Qт = 1,32
МВт, м. Львів, вул. Замарстинівська,233, котли Wessex фірми «Hamworthy».

•

Готельний комплекс в с. Софієвська Борщагівка, м.Київ, Qт = 0,66 МВт, котли Wessex;

•

Будинок відпочинку «Конча-Заспа», Державне Управління справами, м. Київ, Столичне шосе, 24км; Qт =
9,2 МВт. Котли «Viessmann».

•

В/ч 1498, Державна прикордонна служба України, п.г.т. Бортничі, Київської обл., Qт = 3.0 МВт. Котли
«RIELLO» .

•

Пункт нелегальних мігрантів: с. Мартинівське Вознесенського р-ну Миколаївської обл. Котельня Qт = 1,3
МВт.

•

Пункт нелегальних мігрантів: м. Жданівка Донецької обл. Котельня Qт = 1,3 МВт.

•

Котельня на рідкому паливі: закрите містечо «Стугна» Обухівський район, Київська обл.

Дахові котельні:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бізнес центр «Леонардо», м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52; котельня Qт = 7,5 МВт, Котли Wessex
фірми «Hamworthy»
Готель «Interkontinental», м. Київ, вул. В.Житомирська 2А; Qт = 5,0 МВт, Котли Wessex фірми
«Hamworthy»;
Логістичний мегацентр класу «А»(складські і побутові приміщення) «FIEGE Ukraine», S= 44000м2, Qт =
2,0 МВт, м Бориспіль. Котли Wessex фірми «Hamworthy»; припливні агрегати «Interklima» (Греція),
опалювальні прилади типу «Сахара»;
Торговий центр «4 Room», с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну; Qт = 3,19 МВт,
котли Viessmann;
Готельний комплекс «Гранд-отель», м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1а; Qт = 4,62 МВт, котли
Wessex фірми «Hamworthy»;
Житловий комплекс «Три богатирі», котельні №№1, 2 (Qт1 = Qт2 = 3,3 МВт), м. Київ, вул. Борщагівська,
182, котли Wessex фірми «Hamworthy»;
Житловий комплекс, м. Київ, вул. Автозаводська, 29а, котельня Qт = 0,88 МВт, котли Wessex фірми
«Hamworthy»;
Житловий комплекс, м. Київ, вул. Козацька,112-114, котельня Qт = 0,88 МВт, котли Wessex фірми
«Hamworthy»;
Готельний комплекс «Лейпциг», котельня Qт = 2,9 МВт, м. Київ, вул. Прорізна,24/39, котли Viessmann
Адміністративний корпус, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 6, котельня Qт = 3,360 МВт, котли Viessmann
Житлово-офісний комплекс, м. Київ, вул. Ризька, котельня секція Б1 Qт 2,7 МВт, секція Б2 Qт 2,7 МВт,
котли Viessmann
Житлово-готельний комплекс, м. Київ, пр-т Глушкова, 92-б, котельня ж/б № 2 Qт 4,4 МВт, ж/б №3 Qт 2,2
МВт, котли Viessmann

Транспортабельні котельні:

•

Школа № 21, м. Кіровоград, вул. Берегова,21; Qт = 0,44 МВт, котли Wessex фірми «Hamworthy»

•

РВ УМВС, , м. Золотоноша Черкаської обл., Qт = 0,2 МВт, котли «Атон»

•

Управління прикордонного округу, м. Чернігів, Qт = 0,66 МВт

•

База сімейного відпочинку, м. Євпаторія, АР Крим, Qт = 0,88 МВт

•

Готельний комплекс «Лейпциг», м. Київ, вул. Прорізна, 24/39, Qт = 0,66 МВт

•

Птахофабрика, смт. Бишів, Макарівський район, Qт = 0,66 МВт

•

«Укрзалізниця» УЦОП, Qт = 0,88 МВт, спорткомплекс в с. Ходосівка

•

Житловий комплекс, м. Київ, вул. Метрологічна, Qт = 0,88 МВт Qт = 1,1 МВт

•

Поліграфічний комбінат «Преса України», м. Київ, пр-т Перемоги, 50, Qт = 1,32 МВт

•

Адміністративно-техічний корпус «Укрчастотнагляду» ,15-й км по пр-ту Перемоги, Qт = 1,32 МВт.

Системи теплозабезпечення із застосуванням
альтернативної енергетики

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, м. Київ, вул. Сирецька

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, с. Осокорки

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, с. Нова Буда

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням в с. Процив

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, с. Безрадичі.

•

Приватний котедж система вентиляції та кондиціювання в с. Іванковичі.

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, Конча-Заспа

•

Приватний котедж теплозабезпечення на твердопаливному котлі в смт. Буча

•

Виробнича база ПП «Тріада» - теплозабезпечення на твердопаливному котлі в м. Києві

•

Приватний котедж теплозабезпечення на твердопаливному котлі в м. Вишгород

•

Приватний котедж теплозабезпечення на електрокотлах в с. Стоянка

•

Приватний котедж з теплозабезпеченням та від сонячних колекторів, в с. Мощин

•

Приватний котедж теплозабезпечення на твердопаливному котлі в м. Вишгороді

•

Топкова на твердопаливному котлі ТОВ «Ерідан» м. Київ.

Усі змонтовані нами котельні знаходяться у нас на сервісному обслуговуванні.
Велику

увагу

у

своїй

діяльності

компанія

«СПЕЦІНЖИНІРИНГ

ЛТД»

приділяє

проведенню

кваліфікованого енергоаудиту. Для нас це не лише популярне сьогодні явище, а й необхідне. Ми
розглядаємо ЕНЕРГОАУДИТ, як комплексне енергетичне обстеження підприємства, до якого входять
збір вихідних даних, складання балансів споживання і розподілу енергії та висновки і пропозиції, які
допомагають зберігати та економити.
Наша компанія допоможе знайти ефективний шлях використання енергоресурсів, розробити
перспективу енергозбереження підприємства в цілому і підвисити його фінансову стійкість.

