


Предприятие «Стандартпромсервис» явля-
ется инжиниринговой компанией, специали-
зирующейся в области теплоснабжения и те-
плоэнергетики. Мы на рынке Украины с 2006 
года. 

Мы осуществляем полное руководство и со-
провождение технических проек-тов котельных 
и теплогенераторных, поставок котельного и ко-
тельно-вспомогательного оборудования:

1. Котлов на различных видах топлива
2. Отопительного оборудования для систем 

централизованного теплоснаб-жения
3. Оборудования для автономного те-

плоснабжения
4. Оборудования для отопления,
5. Оборудования для водоснабжения про-

изводственных зданий и сооруже-ний.
Имеем опыт практических решений, проек-

тов строительства и реконструкции, выполне-
ния монтажных работ для агропромышленных 
предприятий, в частности – экспандирования 
и гранулирования корма для свинокомплексов, 
птицефабрик.

Выступая генподрядчиком строительства, 
осуществляем юридические и фак-тические дей-
ствия по вопросам легализации объекта (экс-
пертиза) – поставку обору-дования – сдачу в 
ГАСК – ввод в эксплуатацию.

Наш проектный отдел качественно и быстро 
обеспечивает изготовление эскиз-ных и рабочих 
чертежей. Мы проектируем, используя совре-
менные методы 3-D моделирования, что позво-
ляет заказчикам наглядно увидеть планируемый 
резуль-тат работы.

Можем оказать помощь в прямых закупках 
оборудования из Китая (поиск по-ставщиков, 
выбор оборудования, доставка и легализация в 
Украине). Имея опти-мальные показатели цена / 
качество при закупке основных средств, вы смо-
жете по-лучить высокий показатель окупаемо-
сти вложенных средств в итоге.

Наш девиз: «Если ты сегодня не сделал шаг 
вперед, значит отступил на два назад».

Наше кредо: «Уважай и цени своего партнера 
так, как хочешь, чтобы уважали те-бя».

PE “Standardpromservice” is an engineering 
company which was established in 2006 and 
has been working in field of heat and steam 
engineering.

We are providing full project management and 
technical support of projects that involve steam and 
heating boilers, heating systems. In addition, we 
can help you to se-lect and buy right equipment for 
particular needs:

1. Different kinds of boilers (can be fired with 
gas, fossil fuels, biomass, etc.)

2. Central heating systems
3. Independent heating systems
4. Water treatment and supply systems, etc.

We have large practical experience and have 
successfully finished a broad variety of pro-jects: 
new construction and reconstruction of boiler 
rooms, installation of power equip-ment for the 
agricultural sector (compound feed pelletizing and 
extrusion machines), steam lines, solar panels etc.

As a general contractor we take the responsibility 
of engineering solutions, building, le-gal 
documentation, supply chain and commissioning. 
We are always trying to do our job well and satisfy 
our customers. 

Our designers use modern 3-D modeling software 
which allows them to shorten the de-sign time, make 
fewer mistakes, produce high quality drawings and 
show our client fini-al results even before starting 
construction works.

We can help and supervise the direct purchasing 
of Chinese equipment (find a Chinese dealer, choose 
equipment, shipping, legalization in Ukraine). 
Buying a good quality equipment with low price will 
help you maximize your profit and decrease payback 
time.

Our mission is to always move forward and 
deliver reliable, efficient and excellent engi-
neering and construction solutions that exceed 
clients’ expectations.



Підприємство «Стандартпромсервіс» є інжиніринговою 
компанією, що спеціалізується в області теплопостачання і 
теплоенергетики. Ми на ринку України з 2006 року.

Ми здійснюємо повне керівництво і супровід технічних проек-
тів котелень і тепло-генераторних, поставок котельного та ко-
тельно-допоміжного обладнання:  
1. котлів на різних видах палива,
2. опалювального обладнання для систем централізованого 

теплопостачання,
3. обладнання для автономного теплопостачання,
4. обладнання для опалення,
5. обладнання для водопостачання виробничих будівель і 

споруд.
Маємо досвід практичних рішень, проектів будівництва і ре-

конструкції, вико-нання монтажних робіт для агропромис-
лових підприємств, зокрема - експандуван-ня і гранулювання 
корму для свинокомплексів, птахофабрик...
Виступаючи генпідрядником будівництва, здійснюємо юри-

дичні і фактичні дії з питань легалізації об’єкта (експертиза) - 
постачання обладнання - здачу в ДАБІ - введення в експлуата-
цію.
Наш проектний відділ якісно і швидко забезпечує виготовлен-

ня ескізних і ро-бочих креслень. Ми проектуємо, використову-
ючи сучасні методи 3-D моделювання, що дозволяє замовникам 
наочно побачити планований результат роботи.
Можемо надати допомогу в прямих закупівлях обладнання з 

Китаю (пошук по-постачальників, вибір обладнання, достав-
ка і легалізація в Україні). Маючи оп-тимальні показники ціна 
/ якість при закупівлі основних засобів, ви зможете одер-жати 
високий показник окупності вкладених коштів в результаті.
Наш девіз: «Якщо ти сьогодні не зробив крок вперед, значить 

відступив на два на-зад».

Наше кредо: «Поважай і цінуй свого партнера так, як хочеш, 
щоб поважали тебе». 



Установка котельна модульна (КУМ)

Реконструкція парової котельні

Тепловий вузол



Влаштування газопроводу та його пусконаладка, технічне обслуговування та поточ-
ний ремонт вузла обліку природного газу та газових кондиціонерів YORK,
м. Полтава

Виконання робіт з монтажу сантехніч-
них, вентиляційних, опалювальних 
систем на елеваторах у смт. Артемівка,
Марьянівка та м. Кременчук





Будівництво парової котельні продуктивністю 
1,5 тони пари за годину, с. Божкове

Реконструкція водогрійної 
котельні потужністю
20 МВт, м.Лубни



Реконструкція водогрійної газової 
котельні потужністю 1,2 МВт з
заміною котлів, м. Полтава

Реконструкція водогрійної котельні з заміною котлів на твердопаливні, м. Дніпро



  Будівництво внутрішньоцехової елек-
тропідстанції, монтажні роботи по га-
зопостачанню та влаштуванню двох те-
плогенераторних, монтаж трубопроводів 
опалення, улаштування внутрішнього 
газопроводу, трубопроводів каналізації 
офісних та складських приміщень, пуско-
налагоджувальні роботи двох теплогене-
раторних з трьома водогрійними
котлами. м. Полтава

Модульна парова котельня паропродуктивністю 1,5 тони пари за годину, 13 бар.
с. Насташка



Реконструкція водогрійної газової котельні, смт. Нові Санжари

Реконструкція водогрійної котельні та 
пусконалагоджувальні роботи, с.Піски



Будівництво зовнішнього газопроводу, вузлів обліку та редуціювання, монтажу да-
хової котельні, внутрішнього газопроводу, газоходів, систем автоматики та енерго-
забезпечення. м. Полтава

Будівництво модульної 
парової котельні паропро-
дуктивністю 2 тони пари за 
годину, 13 бар. м. Глобино

Будівництво та пусконалагоджувальні роботи водогрійної котельні школи. м.Червонозаводське




