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Корпорація «Енергоресурс-інвест» вже 
понад 20 років працює над вирішенням про-
блем комунального господарства. Розпочавши 
свою діяльність ще з перших років незалежно-
сті української держави, компанія на сьогодні 
обслуговує сфери теплопостачання, водопо-
стачання, водовідведення, очистки побутових 
і промислових стоків. Все це спрямоване на 
забезпечення життєдіяльності будь-якого на-
селеного пункту чи об’єкту господарювання.

Пам’ятаючи про свій вишкіл у стінах Акаде-
мії наук України, працівники Корпорації зав-
жди використовували новітні технічні рішення 
і досягнення вітчизняної та світової науки й 
практики.

Ми багато в чому були першими на території 
колишнього Радянського Союзу. Насампе-
ред, в освоєнні нових технологій теплоізоляції 
спіненим поліуретаном труб та виробів для 
теплових мереж,  освоєнні виробництва круп-
ногабаритних (великогабаритних) полімерних 
конструкцій для будівництва блочно-модуль-
них очисних споруд, і ряду виробів повної 
заводської готовності для водопостачання і 
водовідведення та багато іншого. На підпри-
ємстві сьогодні працюють люди із науковим 
ступенем та вченими званнями, а більшість 
розроблених технологій і конструкцій захищені 
патентами на винаходи.

Не маючи на початках ні основних фондів, ні 
стартового капіталу, ми зуміли пройти не лег-
кий шлях свого становлення і розвитку, сфор-
мувати колектив кваліфікованих і досвідчених 
працівників. Вони готові вирішувати завдання 
будь-якої складності і гарантувати нашим за-
мовникам і партнерам позитивні результати  і 
задоволення від співпраці.

Сьогодні про нас позитивно відгукуються у 
всіх куточках України і багатьох країнах Євро-
пи.

Президент Корпорації

 «Енергоресурс-інвест» 

Іван Ніронович
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Корпорація «Енергоресурс-інвест» у 1996 
році стала першою, хто налагодив в Україні 
виробництво теплоізоляції труб для тепло-
вих мереж спіненим поліуретаном. Свою 
діяльність вона розпочала після структурно-
го об’єднання виробничих і наукових органі-
зацій, задіяних до виконання інвестиційного 
проекту Державного інноваційного фонду  
«Регіональний центр теплогідроізоляції труб 
теплових мереж».

Вже два десятиріччя виробництво успішно 
розвивається. Зокрема, Корпорація єдиною 
на території СНГ освоїла технологію цикло-
пентанового спінення поліуретану, організ-
увала власне виробництво усіх комплек-
туючих для будівництва теплових мереж, 
створила державні стандарти для їх викори-
стання. 

«Енергоресурс-інвест» розвинула потужну 
виробничу базу, освоїла нові види продук-
ції для підприємств теплоенергетики, водо-
провідно-каналізаційного господарства та 
промисловості України. Вона налагодила ви-
робництво сучасної продукції за доступними 
цінами і на сьогодні пропонує найвищу якість 
послуг своїм партнерам.

На підприємстві сертифікована Система 
управління якістю продукції на відповідність 
міжнародному стандарту ISO 9000-2000 та 
система екологічного керування на відпо-
відність ДСТУ ISO 14001-2006. Нормативно-
технічна документація передавалася в інші 
регіони України для створення аналогічних 
виробництв. 

ІСТОРІЯ

+38 (032) 225 54 37, +38 (032) 225 54 39



79035, м. Львів, вул. Зелена, 131       info@energoresurs.com

4

Реалізація першого в Україні виробницт-
ва труб з пінополіуретановою ізоляцією 
у рамках виконання Державного інно-
ваційного проекту «Регіональний центр 
теплогідроізоляції труб»

Розробка перших українських стан-
дартів, зокрема ГСТУ 34-204-88-002-98 
«Труби для теплових мереж з тепловою 
ізоляцією з пінополіуретану і захисною 
оболонкою з поліетилену», технічної 
документації з проектування та монтажу 
попередньоізольованих мереж  безка-
нального прокладання

Введення в дію цеху ізоляції труб і 
фасонних елементів для магістральних 
мереж діаметром до 1200мм

Перша перемога у тендері Світового 
банку на поставку попередньо ізольова-
них труб в м. Слівен, Болгарія

Впровадження Системи якості продукції 
у відповідності зі стандартом ДСТУ ISO 
9001

Корпорації присуджено Золоту медаль 
загальнонаціонального конкурсу «Вища 
проба» за освоєння вітчизняного вироб-
ництва теплогідроізоляції енергетичного 
устаткування, тепло- і холодопроводів, 
забезпечення промислових об’єктів 
високотехнічними ізоляційними матеріа-
лами

Сертифікація Системи управлінню якості 
продукції на відповідність міжнародного 
стандарту ISO 9001:2000 (Бюро Верітас, 
Великобританія)

Перемога на І Всеукраїнському конкурсі 
якості продукції «100 кращих товарів 
України – 2003»

Створення інноваційного виробництва 
поліетиленових великогабаритних труб 
(діаметром до 3000мм) стільникової бу-
дови стінки, полімерних резервуарів, на-
сосних станцій, обладнання для очистки 
стічних і поверхневих вод
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Кілька ключових дат та подій:

Модернізація виробничої бази та ос-
воєння прогресивної енергоощадної  
технології спізнення поліуретану цикло-
пентаном

Введення в дію нових екструзійних ліній 
і освоєння випуску термостійких труб з 
PERT для систем гарячого водопоста-
чання

Розробка технологій очистки, інновацій-
ного обладнання та реалізація перших 
проектів з будівництва блочно-модуль-
них очисних споруд

Сертифікація Системи екологічного 

керування на відповідність ДСТУ  ISO 
14001:2006

Розробка ефективних технологій очи-

щення та обладнання для реалізації 
перших проектів із будівництва сучасних 
очисних споруд

Корпорація відзначена Державною пре-
мією України в галузі науки і техніки за 
розробки в галузі теплоенергетики

Освоєння технології реновації (санації) 
каналізаційних колекторів з  викори-
станням стільникових труб виробництва 
Корпорації «Енергоресурс-інвест»

Вдосконалення рецептури поліетилену 
для оболонок та компонентів пінополіу-
ретанової ізоляції для забезпечення 
вимог пожежної безпеки (самозатухаюча 
рецептура)

Корпорація відзначила 20-річчя своєї 
діяльності
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Щороку Корпорація інвестує у модернізацію 
власного виробництва, впровадження нових 
технологій і пошуки перспективних напрямків 
роботи. Об’єм інвестицій в модернізацію ви-
робництва та розширення асортименту про-
дукції за понад 20 років склав більше 20 млн 
дол США.

Завдяки активній інноваційній діяльності 
«Енергоресурс-інвест» сьогодні посідає лі-
дируючі позиції не лише серед українських 
виробників, а й європейських фірм-конку-
рентів. Продукція власного виробництва дає 
можливість забезпечити вітчизняні комунальні 
підприємства обладнанням та послугами на 
рівні світових стандартів.

У 2007 році Корпорація першою в Україні і 
СНД освоїла прогресивну технологію спіню-
вання поліуретану циклопентаном, що замінив 
вуглекислий газ (СО2) і «м’який» фреон (HCFC-
141b). Технічний арсенал компанії поповнили 
найсучасніше обладнання: заливальні машини 
високого тиску для виробництва предізольо-
ваних труб діаметрів до 1400 мм і фасонних 
елементів, установка для приготування поли-
ол-пентанових сумішей, а цех був кардинально 
реконструйований (циклопентан, як відомо, 
речовина вибухонебезпечна, а тому повод-
ження з ним вимагає наявності досконалих 
систем вентиляції і підвищених заходів безпе-
ки). Реалізація проекту коштувала близько 1 
млн. євро.

Циклопентанова технологія спінювання вже 
давно не є атрибутом галузевої моди. А сьо-
годні це – обов’язкова умова для отримання 
оптимального коефіцієнта теплопровідності 
ізоляції. 

Поліуретани циклопентанового спінення 
характеризуються найнижчим показником 
теплопровідності 50=0,023 - 0,027 Вт/м К і ви-
сокою адгезією до поверхні провідних труб та 
труб-оболонок, а також стабільністю теплоізо-
ляційних характеристик упродовж не менш як 
30 років експлуатації.

Таким чином Корпорація «Енергоресурс-
інвест» пропонує споживачам більш якісні, 
більш надійні, більш «ощадливі» попередньоі-
зольовані труби і фасонні елементи для тепло-
мереж. 

ІННОВАЦІЇ

Поліуретан циклопентанового спінення



79035, м. Львів, вул. Зелена, 131       info@energoresurs.com

6

Серед нових технологій та матеріалів, ос-
воєних фахівцями Корпорації – виробництво 
теплоізольованих труб і елементів трубопро-
водів гарячого водопостачання, в основі яких 
лежить провідна труба з поліетилену підви-
щеної термостійкості (PE-RT) (Polyethylene of 
Raised Temperature Resistance) діаметром від 
25 до 225мм. Розроблені конструкції  фасон-
них елементів, елементів приєднання до ста-
левих трубопроводів. 

Унікальність цього матеріалу полягає в 
тому, що для отримання бажаної тривалої 
гідростатичної міцності при високих темпе-
ратурах йому не потрібно зшивання. Завдяки 
цьому труби з PE-RT просто, швидко і надійно 
з’єднуються традиційним методом термічного 
зварювання, що характеризується нижчим 
коефіцієнтом термічного розширення і більш 
високою гідростатичною міцністю при підви-
щених температурах. Це значно спрощує 
випуск необхідної номенклатури фасонних 
елементів мереж, а, отже, дозволяє забезпе-
чувати комплексність виготовлення і поставок 
споживачеві.

ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТРУБИ 
ПІДВИЩЕНОЇ ТЕРМОСТІЙКОСТІ 
(PE-RT)
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Труби PE-RT ідеально придатні для викори-
стання у зовнішніх мережах гарячого водопо-
стачання і теплопостачання (зворотний цикл) 
при Т <70 ° С (короткочасно – до 90 ° С) і Рр 
≤  0,77 МПа. Їх коефіцієнт теплопровідності 
набагато менший ніж металевих, а гладка вну-
трішня поверхня дозволяє економити до 15% 
енергії, необхідної на перекачку рідин. А висо-
ка хімічна стійкість і відсутність обмежень за 
діаметрами дозволяє також використовувати 
поліетиленові труби підвищеної термостійкості 
у промислових комунікаціях для транспорту-
вання хімічно агресивних речовин при підви-
щених температурах.

На підприємстві налагоджено власне вироб-
ництво труб PE-RT, завдяки чому Корпорація 
гарантує їх якість і не залежить від поставок 
ззовні. Заводська теплоізоляція цих труб 
здійснюється із застосуванням прогресивної 
технології спінювання поліуретану циклопента-
ном, що забезпечує зразковий коефіцієнт те-
плопровідності і стабільність теплоізоляційних 
характеристик виробів протягом усього тер-
міну їх експлуатації. Додатковим аргументом 
використання труб з PE-RT є суттєво нижча  
вартість в порівнянні як із захищеними стале-
вими, так і РЕХ аналогами.
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Вагомим кроком у розширенні асортименту 
продукції для потреб підприємств комуналь-
ного господарства стало освоєння вперше в 
Україні технології виробництва якісно нових 
полімерних великогабаритних труб та виробів 
зі стільниковою будовою стінки (СБС).

ВИРОБИ 
ЗІ СТІЛЬНИКОВОЮ 
БУДОВОЮ СТІНКИ (СБС)

Поліетиленові труби зі стільниковими 
стінками застосовуються для будівництва 
трубопровідних систем різноманітного  
призначення:

прокладання нових і реновації існуючих сис-
тем безнапірної і низьконапірної каналізації;

прокладання магістральних низьконапірних 
колекторних і периферійних трубопроводів 
зрошувальних систем;

систем водопостачання;

дощової каналізації;

Крім того, фахівці Корпорації розроби-
ли конструкцій та освоїли виробництво ще 
ряду виробів зі стільниковою будовою стін-
ки, серед яких:

поліетиленові каналізаційні колодязі;

каналізаційні насосні станції;

ємності для систем комунального і проми-

слового водопостачання, протипожежних 
систем;

технологічні резервуари;

станції біологічного очищення побутових 
стічних вод;

контейнери для зберігання агресивних речо-
вин.

Технологія виробництва конструктивних 
елементів з пустотілими стінками є безпере-
рвним процесом намотування на спеціаль-
них пристроях поліетиленових напірних труб 
20÷75 мм з їх одночасним екструзійним зва-
рюванням із внутрішньої та зовнішньої сторін. 
Кількість шарів стінки (один або два) визна-
чається, виходячи з величини внутрішнього 
тиску, зовнішніх (переважно ґрунтових) наван-
тажень, впливу фізичних факторів, які повинен 
витримувати виріб протягом розрахункового 
терміну експлуатації. 

У виробництві застосовується унікальне 

обладнання, розроблене фахівцями Корпора-
ції. Технологія передбачає виготовлення полі-
мерних стільникових конструкцій циліндрич-
ної (труби), плоскої (плити) і конічної (конуси) 
форм. Така універсальність відкриває вели-
чезні можливості застосування стільникових 
конструкцій, тож «Енергоресурс-інвест» про-
понує дуже широкий асортимент виробів. 

Ексклюзивна технологія Корпорації захи-
щена патентами і вигідно відрізняється від 
зарубіжних аналогів, бо передбачає не лише 
стаціонарне (заводське) виробництво, але й 
у «польових» умовах. При потребі (габаритах 
конструкцій діаметром понад 3000 мм і/або 
значних обсягах замовлення) виробниче устат-
кування доставляється на об’єкт замовника  
і розгортається виробництво безпосередньо 
на місці монтажу стільникових конструкцій.
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висока хімічна стійкість;

простота і надійність зварювання, завдяки 
чому є можливість виготовлення зварних кон-
струкцій складної конфігурації;

високий опір зношуванню, в тому числі абра-
зивному;

низький опір руху потоку рідин, сипучих речо-
вин, хімічних розчинів;

відмінна міцність та пластичність;

висока ударна стійкість і довговічність;

сейсмічна стійкість;

мала питома вага при високій кільцевій жор-
сткості до дії зовнішніх механічних наванта-
жень (в тому числі циклічних);

стійкість до впливу радіоактивних речовин;

не токсичність (можна використовувати в 
контакті з питною водою);

можливість виготовлення за місцем монтажу.

Перевагами такої продукції є:
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Корпорація «Енергоресурс-інвест» за по-
над 20 років здобула лідируючі позиції серед 
українських виробників та на сьогодні є одним із 
найбільших підприємств Східної Європи у своїй 
галузі. За цей час вдалось налагодити вироб-
ництво продукції світового зразка, обійшовши 
як українські, так і зарубіжні компанії-конкурен-
ти. Компанія стала чи не єдиним у своїй галузі 
загальнонаціональним експортером, зміцнюючи 
авторитет держави на світовій арені. 

Стартувавши практично з «нуля» – ще у 1996 
році із проекту створення першого в Україні 
виробництва теплоізоляції труб для теплових 
мереж спінених пінополіуретаном, корпорація 
працювала завжди прозоро, нарощувала потен-
ціал та, незважаючи на кризові ситуації в еконо-
міці, втрималась на ринку.

Виробництво поступово розвивалося і сьо-
годні компанія успішно працює у таких суміжних 
галузях комунального господарства як водопо-
стачання, водовідведення, будівництво очисних 
споруд, котрі для нашої країни є надзвичайно 
актуальними. Підприємство освоїло сучасні 
технології водопідготовки, реновації колекторів, 
будівництва блочно-модульних очисних споруд 
у полімерному виконанні. На більшість розро-
бок отримано 14 патентів на винаходи і корисні 
моделі.  

Корпорація «Енергоресурс-інвест» була ге-
неральним підрядником і забезпечила успішне 
виконання проекту з переходу на цілодобове 
водопостачання м. Львова. Виробничі досягнен-
ня ії працівників відзначені Державною премією 
України у галузі науки і техніки, а також багатьма 
престижними всеукраїнськими нагородами. 
Керівник Корпорації також удостоєний звання 
«Заслужений енергетик України».

Підприємство здобувало перемогу у більшос-
ті тендерах, які відбувались в Україні за раху-
нок кредитів і грантів міжнародних фінансових 
організацій (Світовий банк, Європейський банк 
реконструкції і розвитку, Європейський інвес-
тицій банк, Nefco, Програма транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна), 
акумулюючи валютні надходження на території 
нашої держави.

ДОСЯГНЕННЯ
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Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни 
Золочівського району Львівської області

Проект з енергоефективності у м. Вінниця (заку-
півля елементів теплових мереж). Фінансування 

– Швейцарський уряд

Проект «Підвищення енергоефективності в сек-
торі централізованого теплопостачання України. 

Заміна ізоляції магістральних теплових
мереж в місті Миколаїв». Фінансування – Світо-

вий Банк

Проект «Реконструкція очисних споруд та 
системи каналізації смт. Шацьк» Фінансування 
– Програма транскордонного співробітництва 

Євросоюзу – Польща-Білорусь-Україна. 

«Реконструкція централізованого теплопоста-
чання м. Львова. Заміна магістальних мереж». 

Фінансування – Європейський Банк. 

Проект «Реконструкція централізованого те-
плопостачання в м. Житомир». Фінансування – 
Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проект «Розвиток міської інфраструктури у 
містах Калуш, Коломия, Кременчук, Новоград-
Волинський, Дрогобич». Фінансування – Світо-

вий Банк.

Проект «Будівництво та реконструкція ма-
гістральних теплових мереж в м. Рівне». Фінан-

сування – ПРО ООН.

Генпідрядник у виконанні Державного проекту 
«Забезпечення цілодобового водопостачання м. 

Львова»

Проект «Реабілітація теплопостачання м. Києва». 
Фінансування – Світовий Банк в Україні

2017 - 2014

2016 - 2012

2016

2015

2010 - 2014

2009

2001 - 2004
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Наш рейтинг перед іноземними партнерами формують не лише наші досягнення та інноваційні 
рішення, а й безліч успішно виконаних міжнародних контрактів на території країн Європи і СНД. 

Світовий банк

Роменерго

ИООО «Зомекс Инвестмен», 
м.Мінськ Республіка Білорусь

ООО «Мегаснаб», м.Мінськ  
Республіка Білорусь

АТ «ТЕРМОКОМ»,   
м.Кишинів Республіка Молдова

«EKOLOG» Sp. z o.o., Польща

«Universal Instal» SRL, Молдова

АТ «TERMOELECTRICA»,   
м.Кишинів Республіка Молдова

«CITIC Construction Co., Ltd.», 
Китай

«SOLDІ» SRL

«Тираспольтрансгаз- 
Приднестровье» ООО

Поставка, монтаж і введення в екс-
плуатацію котлів, розподільчих трубо-
проводів і внутрішніх систем опалення 
міст Флорешти, Фалешти, Страсени, 
Калтемір» (Молдова) 

Заміна теплових мереж м.Галац  
(Румунія)

Теплоізольовані труби та елементи  
для теплових мереж

Стільникова продукція і попередньо 
ізольовані труби

Теплоізольовані труби та елементи  
для теплових мереж

Робочий проект (РП), робоча до-
кументація (Р), виконавчо-технічна 
документація на Реконструкції станції 
свердловин-вакуумний водозабір 
«Добровляни»

№ UA/30336890/13/407

Теплоізольовані труби та елементи  
для теплових мереж

Проект «Очисні споруди дощової 
каналізації продуктивністю 300 л/с за-
воду із виробництва легкових автомо-
білів «Бєлджи» в Білорусії»

Проект у Молдові
№ UA/30336890/16/472

№ UA/30336890/16/466

2004

2005

2011-2014

2011-2013

2013

2013

2013

2015-2016

2016

2016

2016

$100 000

300 000 €

500 000 €

$500 000

$1 200 000

$120 000

$64 000

$1 566 000

$240 000

$611 000

$102 000

МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ
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Дедалі успішнішою є робота корпорації не 
лише на ринку України, але й країнах Європи і 
СНД. «Енергоресурс-інвест» виконала десятки 
міжнародних тендерів, ставши практично єди-
ним у своїй галузі загальнонаціональним ек-
спортером. У списку міжнародних контрактів 
із постачання продукції налічується 12 країн: 
Польща, Молдова, Росія, Білорусія, Казахстан, 

ГЕОГРАФІЯ

12

30

Голландія, Великобританія, Румунія, Канада, 
Латвія, Болгарія та Китай.

Загалом на сьогодні корпорація реалізува-
ла понад 30 іноземних замовлень на понад 
47 млн. євро. Серед них – проекти Світового 
банку, ПРО ООН, Європейського банку рекон-
струкції та розвитку, Швейцарського фонду,  
NEFСО, Фонду «Східна Європа».

Постачання продукції в 12 країн 
Європи і СНД

Більше 30 міжнародних контрактів на 
понад 47 млн. євро. + додаємо логотипи 
Світового банку, ПРО ООН, Європейсь-
кого банку реконструкції та розвитку, 
NEFСО, Фонду «Східна Європа»
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Нашими партнерами є відомі, ключові компанії та підприємства. Широкий асортимент висо-
коякісної продукції забезпечив нам довіру провідних брендів та сильних регіональних компаній. 
Серед них – багато підприємств у галузі теплоенергетики, будівельної сфери, харчової проми-
словості. Ми пишаємось кожним з ним, адже лише у співпраці ми досягаємо нового розвитку.

ПАРТНЕРИ

1. Теплова енергетика:

АК «Київенерго»
Львівтеплоенерго
Залізничнетеплоенерго
Вінницяміськтеплоенерго
ДП теплоенерго «Маяк» (Вінниця)
Полтаватеплоенерго
Черкаситеплоенерго
Тернопільтеплокомуненерго
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»
Івано-Франківськтеплокомуненерго
ТЕЦ РП
Миколаївтеплоенерго
Одеса ТКЕ
Концерн «Міські теплові мережі» Запоріжжя
ТОВ «Брок-Енергія» Охтирська ТЕЦ
МКП «ЧернівціТКЕ» 

2. Будівельні і будівельно-монтажні 
підприємства:

АркадаБуд
Київміськбуд
БІМ-5 Київ
ДБК-4 Київ
ЛуцькСТМ
Схід-Теплоремонт
СУ630 (Київ)
Прогрес 92 (Київ)
«Мегате» Запоріжжя
Дорожньо-будівельна компанія «Онур» 
БК «Житлобуд-2» Харків
КАН Девелопмент
Інтергал-Буд
РІЕЛ

3. Об’єднання і підприємства харчової 
промисловості

Нібулон
Гермес Трейдінг
Ukrlandfarming
Вінницький Бройлер (Наша ряба)
Мясопереробний завод «Легко»  
(Наша ряба)
Ладижинський комбікормовий комплекс 
(Наша ряба)
Нововолинський м’ясокомбінат  
«ПанКурчак»
Вол-Волинська птахофабрика 
«Чеботурка»
«Мяско»
«Оліяр»
«Золота Амфора»

4. Нафтогаз і нафтотрейдери

«Дружба»
Львівтрансгаз
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОККО
ТОВ «WOG Рітейл»
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Сьогодні Корпорація «Енергоресурс-ін-
вест» має потужну виробничо-технічну базу та 
понад 400 кваліфікованих працівників, серед 
яких досвідчені інженери та науковці. Усе це 
дає можливість виконувати роботи найвищої 
складності в галузях теплопостачання, водо-
постачання, водовідведення та очистки стоків. 

Здійснивши суттєву оптимізацію своєї діяль-
ності, переглянувши кадровий склад, залучив-
ши на керівні посади молодих, грамотних і вже 
досвідчених працівників, ми змогли швидко 
освоїти і впровадити у власне виробництво 
нові технічні рішення і технології. Нашою пе-
ревагою є остаточна відмова від використання 
металу і бетону. Це, що виконувалося раніше 
упродовж 2-3 років, ми виконуємо за 2-3 міся-
ці. Сьогодні Корпорація працює, в основному, 
із полімерними матеріалами, і тим самим про-
довжує термін експлуатації устаткування, а усі 
конструкції виготовляються і комплектуються 
у заводських умовах. Ми забезпечуємо роботу 
«під ключ», а тому  після доставки на об’єкти 
підводимо комунікації і здійснюємо пусконала-
годжувальні роботи. 

Над впровадженням перспективних тех-
нологій і устаткування працюють відділ но-
вої техніки та науково-технічна лабораторія, 
атестовані вимірювальна лабораторія і ла-
бораторія контролю зварних з’єднань. Для 
реалізації масштабних проектів також діє один 
із найбільших проектних центрів у Західному 
регіоні нашої держави та активно нарощує по-
тужності будівельно-монтажне підприємство. 

КОРПОРАЦІЯ СЬОГОДНІ

теплопостачання і гаряче
водопостачання

водопостачання і водовідведення

проектні роботи та будівельно-
монтажні роботи

Основними напрямками роботи 
«Енергоресурс-інвесту» є:
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КОРПОРАЦІЯ СЬОГОДНІ

компетентність

якість

комплексний підхід

прозорість

інноваційність

теплоенергетика

водопостачання та водовідведення

переробка нафти

житлова та промислова інфраструктура

харчопереробка

агропромисловий комплекс.

Наші принципи:

Сфери застосування продукції:

Теплопостачання і гаряче водопостачання: теплоізольовані труби 
та елементи тепломереж для гарячого водопостачання надземного і 
підземного прокладання, теплоізоляційні конструкції для ізоляції те-
пло- та промислових трубопроводів, теплові пункти

Водопостачання і водовідведення: поліетиленові труби для на-
пірних та самопливних систем, насосні станції, колодязі, резервуа-
ри, очисні споруди, сепаратори нафтопродуктів та жирів, флотаційні 
установки. Продукція виготовлена з поліетилену і характеризується 
підвищеними експлуатаційними характеристиками та довговічністю.

Проектні та будівельно-монтажні роботи: архітектурно-будівель-
не проектування та будівництво і монтаж мереж, споруд та інших 
об’єктів інженерного забезпечення в галузі теплопостачання. 
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Наші принципи (окремо виділяємо від тексту):

Сфери застосування продукції (окремо виділяємо від тексту):

компетентність            якість            комплексний підхід              прозорість            інноваційність  

теплоенергетика     водопостачання та 
водовідведення

переробка нафти

харчопереробка агропромисловий 
комплекс

житлова та 
промислова 

інфраструктура
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