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Вінницька область. Паровий котел AKKAYA Blowtherm продуктивністю 12 т/год, робочий тиск 10 бар,  обладнання завантаження, зберігання та подавання

палива до котла. Паливо – пелети. 

Проектування та авторській нагляд. Об’єкт в стадії законсервованого будівництва.



Донецька область, м Слов’янськ. Твердопаливна котельня 407 кВт, з автоматичним подаванням палива. Паливо – пелети. 

Проектування котельні, погодження в Державної експертизі  (бюджетні кошти).

Котельна експлуатуєтеся.



м. Київ. Повітряний теплогенератор потужністю 465 кВт, паливо – пелети з деревини. 

Проектування та монтаж системи повітряного опалення з автоматичним подаванням палива, поставка обладнання.

Об’єкт здано в експлуатацію.



м. Донецьк. Твердопаливна котельня з автоматичними водогрійними котлами CETIK ECO-90, загальною потужністю 209 кВт. Паливо – пелети.

Проектування та авторський нагляд.

Проектна документація передана Замовнику. Котельна експлуатуєтеся.



м. Луганськ. Автоматична твердопаливна котельня, потужністю 465 кВт, з автоматичним складом палива, обладнанням приймання

та автоматичного подавання палива до котла. Паливо – промислові пелети з деревини. Проектування. 

Проектна документація передана Замовнику.



м. Дніпро. Повітряний теплогенератор потужністю 465 кВт, паливо – пелети з деревини. 

Проектування та монтаж системи повітряного опалення з автоматичним подаванням палива, поставка обладнання.

Об’єкт здано в експлуатацію.



м. Харків. Твердопаливна пелетна котельня, потужністю 465 кВт, з складом палива та системою пневматичної подачі палива до котла. Паливо – пелети. 

Проектування, погодження проекту, монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи. Ввід в експлуатацію. Отримання  дозволу на викиди.

Приміщення котельні побудовано, встановлено котел та димар. Триває процедура погодження та отримання дозволів. Ввід в експлуатацію – 2017 р.



м. Львів. Паровий котел продуктивністю 3 т/год, з автоматичним складом палива, обладнанням приймання та автоматичного подавання палива до котла. 

Паливо – промислові пелети з деревини. Проектування. 

Проектна документація передана Замовнику. Котельня експлуатується. 



м. Харків. Паровий твердопаливний котлоагрегат продуктивністю 7 т/год, та допоміжне обладнання і споруди. Паливо – пелети з лушпиння соняшнику. 

Об’єкт в стадії проектування. 



Київська область, м. Вишгород. Котельня на базі водогрійного котла HERZ BIO Fire, потужністю 600 кВт , паливо – пелети/тріска.

Розробка проектної документації та матеріалів ОВНС. Об’єкт введено в експлуатацію. 



Київська область, м. Вишгород. Проект твердопаливної модульної котельні 1 мВт. Паливо – пелети.

Проектування. Розробка обладнання для приймання, зберігання та подачі палива до котлів.  

Об’єкт експлуатується. 



м. Одеса. Твердопаливна автоматична пелетна котельня, потужністю 2,1 МВт, з автоматичним складом палива, обладнанням приймання та 

автоматичного подавання палива до котлів. Паливо – промислові пелети з деревини.

Проектування, поставка обладнання. Проектна документація отримала висновок комплексної експертизи. 

Об’єкт на стадії виконання першої черги будівництва – монтаж першого котла та обладнання паливоподачи.



Київська область, м. Кагарлик. Термомасляна котельня на твердому паливі потужністю 581.5 кВт, з автоматичним складом палива, 

обладнанням приймання та автоматичного подавання палива до котла, паливо – промислові пелети з деревини або лушпиння соняшнику

Проектування, поставка обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Об’єкт в стадії проектування.



м. Київ. Твердопаливна топкова 120 кВт, з автоматичним подаванням палива. Паливо – пелети. 

Проектування котельні, погодження в Державної експертизі  (бюджетні кошти). Здійснення авторського нагляду.

Котельна експлуатуєтеся.



м. Київ. Автоматична твердопаливна котельня 696 кВт, з складом палива та системою пневматичної подачі палива до котлів. Паливо – пелети. 

Проектування, погодження проекту, монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи. Ввід в експлуатацію. Отримання  дозволу на викиди.

Котельна експлуатуєтеся. 



м. Львів. Повітряний теплогенератор потужністю 291 кВт, паливо – пелети з деревини. 

Проектування та монтаж системи повітряного опалення з автоматичним подаванням палива, поставка обладнання.

Об’єкт здано в експлуатацію.



Київ. Жуляни. Повітряний теплогенератор потужністю 348 кВт з автоматичним складом палива, паливо – пелети з деревини. 

Система служить для нагрівання повітря у приміщенні тенісних кортів.

Проектування та монтаж системи повітряного опалення з автоматичним подаванням палива, поставка обладнання.

Об’єкт здано в експлуатацію.



Луганська область, м Рубіжне. Проектування та авторський нагляд топкової 198 кВт. Паливо – пелети з деревини. 

Проектна документація здана Замовнику, об’єкт експлуатуєтеся.



Київська область. Котельня на солом'яних пелетах потужністю 400 кВт, з обладнанням приймання, зберігання та автоматичного подавання палива. 

Проектування, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи. Проектна документація отримала висновок комплексної експертизи, здана Замовнику. 

Котельна будується, розпочато монтажні роботи.



Харків. Повітряний теплогенератор потужністю 290 кВт, паливо – пелети з деревини. 

Система служить для нагрівання повітря у приміщенні тенісних кортів.

Об’єкт здано в експлуатацію.



Київ. Котельня на пелетах з деревини потужністю 300 кВт, з обладнанням приймання, зберігання та автоматичного 

подавання паливам (склад палива 150 м3). Проектом передбачається встановлення надсучасного обладнання (котли Т4 та допоміжне обладнання

подавання палива) австрійської компанії Fröling. Проектна документація передана Замовнику. 



Київ. Автоматична блочно-модульна котельня на пелетах потужністю 99 кВт на базі котла KOZLUSAN. 

Котельня працює для теплопостачання системи опалення та гарячого водопостачання адміністративної будівлі.



Київ. Котельня на пелетах з насіння соняшника потужністю 576 кВт, з обладнанням приймання, зберігання та 

автоматичного подавання палива. Проектна документація здана Замовнику. 



Київ. Поділ. Автоматична блочно-модульна котельня на пелетах потужністю 297 кВт (3 котли по 99 кВт) з вмонтованим 

складом палива на базі котлів KOZLUSAN. Котельня працює для теплопостачання системи вентиляції тенісних кортів.


