
Інженерні системи
для об'єктів нерухомості



Компанія  Advansys надає послуги по проектуванню 
та монтажу інженерних систем для об'єктів 
нерухомості. Досвід та компетенція фахівців 
Advansys дають можливість впроваджувати надійні 
та якісні послуги.

В компанії приділяється особлива увага 
енергоефективності та якісному управлінню 
проектами, що дає змогу пропонувати 
найефективніші рішення по впровадженню 
комплексної інжерії.

На даний момент компанія Advansys це: 
 • Більше 10 років досвіду
 • Більше 20 інженерів штату
 • Більше 100 виконаних  енергоаудитів  та
   енергоефективних  концепцій
 • Більше 200 успішно реалізованих проектів

Комплексний підхід по наданню послуг 
впровадження інженерних систем дає можливість 
зекономити час та уникнути невідповідності в 
роботі різних систем. Адже, на сьогоднішній день, 
інженерні системи будь-якого об'єкту мають бути 
злагодженим механізмом, який повинен надавати 
максимальний ефект на етапі експлуатації.

Консалтингові та інжинірингові послуги
Спрямовані на встановлення показників 
енергоефективності та вироблення економічно 
обґрун-тованих заходів щодо підвищення 
ефективності їх використання.

Енергоконсалтинг - ефективна оптимізація 
інженерних систем Вашого об'єкту!

Наша мета – надавати послуги, які приносять 
максимальну вигоду Замовнику. Адже, кожна 
інвестиція, вкладена в капітальни затрати має 
приносити прибуток на етапі експлуатації.

 Про компанію

Комплексний підхід

Про компанію





ОВіК
Системи опалення, вентиляції та кондиціонування займають важливе місце в сучасному 
комплексі інженерії, так як відповідають не тільки за температуру, вологість, швидкість руху і 
чистоту циркулюючого повітря, але і вирішують проблеми енергозбереження на об'єкті.

Кабельні системи
Кабельна система сучасного об'єкта нерухомості забезпечує об'єкт електричним струмом, 
який дає можливість роботи всіх систем будівлі.

Системи освітлення
Освітлення будь-якого об'єкта носить як естетичний так і практичний характер. Світло може 
додати привабливості будь-якому дизайну, адже гра світла і тіней можуть змусити об'єкт 
виглядати набагато вигідніше і цікавіше.

Альтернативна енергетикa
Інвестиції в альтернативну енергетику є вигідним капіталовкладенням, виводячи об'єкт з 
пасиву в актив, що приносить постійний пасивний дохід.

Автоматизація
Функцію автоматизації та диспетчеризації дуже складно переоцінити, адже від правильного 
налаштування даної системи буде залежати на скільки ефективно буде працювати об'єкт в 
цілому. Саме дана система відповідає за збалансовану роботу всіх інженерних систем 
об'єкта. 

IT мультимедіа та СБ
Активне мережеве обладнання та устаткування архітектури уніфікованих комунікацій стали 
невід'ємною частиною офісу без яких функціонування бізнесу не можливо.
Мультимедіа-технології в свою чергу є ефективним інструментом маркетингу, який дозволяє 
домогтися успіху набагато швидше.

Про компанію: Системи



Проведення енергоаудиту
Енергетичний аудит дозволяє визначити можливість підвищення енергоефективності 
інженерної інфраструктури, а також огороджувальних конструкцій об'єкта.

Розробка концепції
Концепція комплексної інженерної інфраструктури дозволяє спланувати технічні рішення, 
які максимально підходять під умови об'єкта і вимоги Замовника. Крім того, при розробці 
концепції, враховуються майбутні умови експлуатації, дозволяючи оптимізувати роботу 
інженерної інфраструктури та мінімізувати витрати на етапі експлуатації.

Проектування
Це процес підготовки технічної документації по заздалегідь підготовленій концепції або 
технічному завданню. В процесі проектування підбираються найбільш підходящі під 
поставлену задачу технічні рішення та обладнання. Як правило, попередньо узгоджене з 
Замовником.

Впровадження
В процесі впровадження проектів основними критеріями є надійність, безпека та якість 
послуг. Високий рівень та культура виконання робіт можливі завдяки регулярному навчанню 
персоналу, контролю дотримання правил охорони праці та відповідальному підходу до 
виконання робіт. 

Технічний нагляд
Для виконання контролю якості та дотримання необхідних норм необхідний технічний 
нагляд. Це фундамент, який допомагає досягти бажаного результату і усуває ризики на всіх 
етапах будівництва.

Обслуговування
Для довготривалої і безвідмовної роботи всіх систем необхідно регламентне та якісне 
обслуговування. Своєчасне сервісне обслуговування дає можливість уникнути непотрібних 
витрат на аварійний ремонт обладнання.

Про компанію: Послуги



Реалізовані проекти

Об’єкти нерухомості
Для комерційної нерухомості важливо, щоб всі 
інженерні системи працювали максимально 
збалансовано та ефективно, а затрати на 
енергоресурси були мінімальними. В такому 
випадку, об'єкт економічно стає бульш 
привабливим для потенційних орендарів та 
потенційних покупців. Адже, на сьогоднішній день, 
вартість експлуатаційних витрат являється досить 
вагомою складовою при обслуговуванні будь-якого 
об'єкту.



Реалізовані проекти: Торгівельно-розважальний центр  RiverMall

Багатофункціональний комплекс розташований на Лівому березі Києва з площею до 140 000 м2 . Охоплює різноманітний асортимент магазинів, закладів 
громадського харчування, розважальних зон для різної вікової категорії, офісних приміщень та наземний, підземний, водяний паркінг. Проект ТРЦ River 
Mall розроблений в співдружності відомих міжнародних та української компанії ТОВ "Архпассаж Україна". Концепцію ТРЦ розробив директор Central Eastern 
Europe Chapman Taylor (Прага) Джон Хейл. Завдання рішення освітлення фасаду комплексу і його інтер'єрів вирішила міжнародна компанія SCOTT LIGHTING, 
а організацією трафіку автотранспорту до комплексу і зручних парковок займалася міжнародна компанія ETC (European Transportation Consultancy). 

Клієнт: Торгівельно-розважальний центр  RiverMall
Місцезнаходження: м.Київ, Дніпровська набережна,10-14
Тип об'єкту: ТРЦ

Площа: 140 000 м²
Рік реалізації: 2019
Строк реалізації : 7 місяців

Розроблена концепція безшовного WiFi з якісним Firewall та надійною 
системою маршрутизації. Відказостійкість системи IT реалізовано за 
рахунок ієрархічної структури системи та резервування обладнання. 

Підготовлено та впроваджено концепцію автоматизовану систему 
паркінгу для автомобілів. Особливістю системи є не тільки можливість 
автоматизованого обліку парко місць, а ще й допомога відвідувачам 
візуально легше знаходити вільні місця.

Розроблено та впроваджено концепцію систему контролю та 
управління доступом з обмеженням відвідувачів до технічних зон та з 
можливістю зонального розподілення доступу персоналу.

Впроваджена система відеоспостереження дозволяє спостерігати за 
всіма основними зонами з можливістю автоматичної фіксації подій.



Реалізовані проекти: Автоцентр АВТ Баварія

Новий автоцентр виконує функції повноцінного імпортерського комплексу, в якому будуть знаходитися автосалони BMW, MINI та BMW Motorrad, майстерня  
по ремонту кузовів і фарбування, разом з необхідними допоміжними приміщеннями, склад запасних частин, BMW Premium Selection, та навчальний центр 
BMW і MINI. 

Клієнт: AWT Bavaria
Місцезнаходження: Київська обл., с.Щасливе
Тип об'єкту: Автоцентр

Площа: 12 000 м²
Рік реалізації: 2017
Строк реалізації:  10 місяців

Проведена адаптація проектних рішень систем електропостачання, 
електроживлення та електроосвітлення.

Впроваджено розгалуджену систему внутрішньо майданчикової 
кабельної каналізації системи електроживлення та  структурованої 
кабельної мережі.

Впроваджено систему гарантованого електроживлення для 
резервування живлення критичних для перепадів напруги споживачів.

Реалізовано внутрішнє та зовнішнє освітлення, систему відео та 
конференц-зв’язку, систему відео-відтворення та озвучування.

Впроваджено системи автоматизації та диспетчеризації з функціоналом 
моніторингу та управління інженерної інфраструктури об’єкта.

Впровадили системи відеоспостереження, СКУД, охоронної сигналізації.

НАЙБІЛЬШИЙ АВТОЦЕНТР «АВТ 
БАВАРІЯ» У СХІДНІЙ ЄВРОПІ 



Реалізовані проекти: ЖК «L-Квартал» 

ЖК «L-Квартал» позиціонується забудовником як квартал успішних людей. Саме успішні люди високо цінують якість нерухомості та надійність девелопера.
При будівництві житлового комплексу «L-Квартал» забудовник насамперед орієнтувався на інтереси клієнта, його комфорт і безпеку. 
Комплекс складається з п'яти секцій житлової частини та офісних приміщень. 

Клієнт: L-Квартал
Місцезнаходження: м.Київ, бул. Вацлава Гавела,6-Ж
Тип об'єкту: житловий комплекс

Площа: 40 000 м²
Рік реалізації: 2016
Строк реалізації: 24 місяця

Особливий акцент в роботі над проектом надавався безперебійності 
електропостачання та винятковій безпеці на території житлового 
комплексу.

Реалізовані проектні та монтажні роботи в частині електропостачання 
та електроживлення об'єкту

Впроваджене внутрішньо-будинкове та зовнішнє фасадне освітлення з 
використанням сучасного економного освітлювального обладнання 
українського бренда Yasa.

Реалізовано повний комплекс слабкоструменевої інфраструктури, що 
дозволяє надавати послуги операторів телебачення та зв'язку без 
пошкодження внутрішнього оздоблення.

Впроваджено систему автоматизації та диспетчеризацію інженерного 
обладнання, що дозволяє попередити та уникнути вихід з ладу 
обладнання життєзабезпечення житлового комплексу.

Виконано проектування та монтаж систем відеоспостереження, СКУД, 
охоронної сигналізації, домофонної системи, які виводять житловий 
комплекс на високий рівень комфорту та безпеки.

ЛАУРЕТ ПРЕМІЇ «ЖИТЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС РОКУ- 2015»



Реалізовані проекти: Автоцентр Bentley

Компанія «Віннер Імпортс Україна» продовжує співпрацю з Bentley Motors, додавши розкішний бренд Bentley до свого портфоліо брендів Ford, Volvo, Jaguar, 
Land Rover та Porsche. Новий автосалон відображає оновлений фірмовий стиль Bentley, джерелом натхнення для якого стала багата історія компанії в 
поєднанні з сучасними тенденціями в будівництві дилерських центрів класу люкс. Він містить приватну зону персоналізації, де клієнти можуть обрати один 
з численних відтінків пофарбування та варіантів шкіряної оббивки. 

Клієнт: «Віннер Імпортс Україна, ЛТД»
Місцезнаходження: с.Чубинське, Київська обл.
Тип об'єкту: Автосалон

Площа: 5000 м²
Рік реалізації: 2019
Строк реалізації : 7 місяців

Система електроживлення виконана з розрахунку поточних споживачів 
та з врахуванням перспективи потреб потужних електрозарядних 
станцій. Передбачено інтеграцію системи енергоменеджменту.
 
Впроваджена сертифікована структурована комп'ютерна мережа. 
Покриття WiFi безшовне та розраховане радіо- плануванням.

Монтаж електроосвітлення виконано на основі обладнання 
українського бренда Yasa. Більшість дизайнерських світильників 
замінено на українські аналоги згідно бренд-бука замовника.
Внутрішньо-майданчикові мережі реалізовані з врахуванням потенціалу 
розвитку об'єкта. Закладені резерви дозволяють в подальшому 
модернізувати об'єкт без порушення благоустрою території.

Інстальована система автоматизації та диспетчеризації інженерного 
обладнання. Впроваджено заходи економії завдяки інтеграції в систему 
моніторингу існуючого автоцентру. Замінено дороге рішення по 
управлінню освітленням Dali на рішення індивідуальної розробки на 
основі контролерів системи диспетчеризації.
Впровадження інженерних рішень відбувалось єз розрахунку 
максимальних оптимізацій капітальних затрат та з врахуванням 
економічної експлуатації об'єкта.

Системи безпеки виконані з врахуванням вимог бренду. В'їзди та виїзди 
обладнані автоматизованими шлагбаумами. Впроваджено систему 
обмеження доступу до внутрішніх зон об'єкта. Відеоспостереження 
реалізовано з максимальним охопленням двору та зони технічного 
обслуговування.



Реалізовані проекти: Jaguar/Land Rover

Ягуар Ланд Ровер впровадив єдиний двобрендовий формат дилерських центрів Ягуар та Ланд Ровер. Автосалон надає глибоку та затишну атмосферу своїм 
відвідувачам та повний догляд і сервіс за їх авто. Інноваційний підхід, нові технології, вишуканий британський стиль у шоурумі який вміщує на своїй 
території 7 авто Jaguar та 7 авто Land Rover.  Дилерський центр також забезпечені зонами для відпочинку та роботи: дитяча кімната, місце для матері та 
дитини, бариста-бар та комфортні лаунж-зони. 

Клієнт: "Віннер Імпортс Україна, ЛТД"
Місцезнаходження: с. Гора, Київська обл.
Тип об'єкту: Автосалон

Площа: 7700 м²
Рік реалізації: 2018
Строк реалізації:  8 місяців

Впроваджена сертифікована структурована компьютерна мережа. 
Покриття WiFi безшовне та розраховане радіоплануванням.

Внутрішньо-майданчикові мережі реалізовані з врахуванням потенціалу 
розвитку об'єкта. Закладені резерви дозволяють в подальшому 
модернізувати об'єкт без порушення облагороджування території.

Інстальована система автоматизації та диспетчеризації інженерного 
обладнання. В диспетчерську було зведено управління та мониторинг 
таких систем, як кліматчині системи, електроживлення, освітлення, ІТП, 
водопостачання та каналізцації, котельня.

Впровадження інженерних рішень відбувалось з розрахунку 
максимальних оптимізацій капітальних затрат та з врахуванням 
економічної експлуатації об'єкта.

Системи безпеки виконані з врахуванням вимог бренду. В'їзди та виїзди 
обладнані автоматизованими шлагбаумами. Впроваджено систему 
обмеження доступу до внутрішніх зон об'єкта. Відеоспостереження 
реалізовано з максимальним охопленням двору та зони технічного 
обслуговування.

Впроваджена система мультимедіа дає можливість зональній трансляції 
аудіо та відео контенту. 



Реалізовані проекти: Центр Спорту «Ліко»

Ще у вересні 2013 року компанія «Ліко-Холдінг» повністю ввела в експлуатацію сучасний спортивний комплекс «Ліко», який сьогодні є базою національної 
збірної команди зі стрибків у воду, розміщує Державний центр олімпійської підготовки зі стрибків у воду, дитячо-юнацьку спортивну школу «Тріумф», 
фітнес-центр SportLife та інші спортивно-розважальні комплекси.
Спортивний центр регулярно проводить спортивні збори та тренувальні табори збірної України, чемпіонати національного та міжнародного масштабів. У 
вересні 2013 року було знято телешоу «Вишка».

Клієнт: Центр Спорту «Ліко»
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Конєва, 8
Тип об'єкту: Спортивний комплекс

Площа: 9 000 м²
Рік реалізації: 2017
Строк реалізації: 10 місяців

Проведено енергоаудит та виявлено рішення по підвищенню 
енергоефективності об'єкта.

Підготовлено проектну документацію та виконано монтаж системи 
автоматизації та диспетчеризації. Після впровадження системи – заміри 
експлуатаційних витрат показали економію в 10% на енергоресурсах.

Виконано роботи по проектуванню та монтажу системи рекуперації 
припливно-витяжних систем. Було досягнено ефекту рекуперації тепла 
до 80% відсотків. Споживання енергоресурсів зменшилось на 20%. 
Окупність впровадження склала 2 роки експлуатації.

Виконана модернізація системи освітлення. Замінені люмінісцентні 
світильники на економічне LED освітлення. Окупність впровадження 
заходу склала 7 місяців.

Реалізована система утилізації тепла з припливно-витяжної системи 
басейнів за рахунок конденсації вологого повітря та повторного 
використання тепла для нагріву припливного повітря. Надлишки тепла 
скидаються на ГВП.

Впроваджено систему управління опаленням приміщень за допомогою 
терморегулюючого обладнання. Дало можливість більш точного 
налаштування клімату приміщень.

АРЕНА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 
ЄВРОПИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ 2017



Реалізовані проекти: Планета-Кіно

В 2016 році компанія Advansys завершила роботи на черговому об’єкті мережі кінотеатрів «Планета-Кіно». На сьогоднішній день багаторічне 
співробітництво з рядом виконаних проектів переросли в стратегічне партнерство. Ми пишаємось можливістю співпраці та бажаємо компанії 
«Планета-Кіно» розвитку, процвітання і вдячних клієнтів на довгі роки
Наша компанія за останні кілька років взяла участь в будівництві цілого ряду кінотеатрів «Планета-Кіно» в різних містах України. Це кінотеатри в містах: 
Київ, Суми, Ялта, Львів та Одеса.

Клієнт: Планета-Кіно
Місцезнаходження: м.Київ, м.Одеса, м.Львів, м.Суми, м.Ялта
Тип об'єкту: кінотеатри

Площа: 17 000 м²
Рік реалізації: 2013-2016

Для мережі кінотеатрів «Планета-Кіно» наша компанія Advansys 
розробила та впровадила фірмові рішення по системам безпеки та 
мультимедіа.

Впроваджена сучасна система відео-відображення з централізованим 
транслюванням відео-контенту.

Виконано роботи з проектування та монтажу системи озвучування з 
централізованим управлінням та зонуванням контенту.

Реалізувано структуровану кабельну систему, що відповідає 
міжнародним стандартам якості.

Впроваджені сучасні рішення відеотрансляції за допомогою відео-стін.

Виконані роботи з проектування та монтажу систем 
відеоспостереження, СКУД, охоронної сигналізації.

ПЕРШИЙ МЕРЕЖЕВИЙ
IMAX КІНОТЕАТР УКРАЇНИ



Реалізовані проекти: SportLife

Сьогодні група компаній Sport Life зберегла лідируючі позиції на українському ринку фітнесу та спорту. 11-річний досвід системного управління спортивної 
нерухомістю неспростовно доводить стабільність і надійність компанії. Sport Life Протасів Яр – це найбільший клуб в центрі Києва. Його перевагою є 
найдовший тренажерний зал, професійний сквош-центр з трьома кортами. Також клуб має найновішу зону Cross Training та кардіостудію з інтерактивним 
екраном. Крім того, спортивний клуб має найбільший дитячий клуб в центрі Києва. 

Клієнт: ТОВ «СПОРТ ЛАЙФ»
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грінченка 2/1
Тип об'єкту: Спортивний комплекс

Площа: 5000 м2
Рік реалізації: 2018
Строк реалізації: 5 місяців

Основною задачею в реалізації було досягнення максимальної 
ефективності в експлуатації спортивного комплексу з мінімальними 
капітальними затратами.

Реалізовано повний комплекс інженерних систем, включаючи 
електроживлення та освітлення, вентиляцію, кондиціювання та 
опалення.

Для системи освітлення використані освітлювальні прилади 
українського виробництва бренду Yasa, які показали оптимальні якісні 
та експлуатаційні характеристики.

Клімат та освітлення студій реалізовано з функцією управління та 
балансування по мірі наповненості приміщення людьми. Це додаткова 
економія в експлуатації.

Система вентиляції була реалізована з використанням роторних 
збірних рекуператорів та комплексної автоматики для досягнення 
максимальних показників економії. 



Реалізовані проекти: об’екти нерухомості

Об’єкти нерухомості 

RiverMall

SportLife Protasiv

Bentley Україна

AWT Баварія Україна (Mini)

Сервісний центр BMW

Jaguar / Land Rover

«Ліко-Спорт»

JackHouse

L-Квартал

Міжнародна Тенісна Академія

Hotel Bursa

Автоцентр AWT Bavaria

Посольство Туреччини

5'th Element

Планета кіно. Київ

Планета кіно. Одеса

ЖБТЗ

Завод KWS

Niko

Volvo

БЦ Едванс

ТРЦ Ocean Plaza

EnerGym

Планета кіно. Одеса Жукова

Планета кіно. Львів

Планета кіно. Суми

Procter & Gamble

ТРЦ

Спортивний центр

Автоцентр

Автоцентр

Автоцентр

Автоцентр

Спортивний центр

Житловий комплекс

Офісно-житловий комплекс

Спортивний центр

Готельний комплекс

Автоцентр

Бізнес-центр

Спортивний центр

Кінотеатр

Кінотеатр

Промисловий об'єкт

Промисловий об'єкт

Автоцентр

Автоцентр

Бізнес центр

ТРЦ

Спортивний центр

Кінотеатр

Кінотеатр

Кінотеатр

Промисловий об'єкт

140000 кв.м.

5 000 кв.м.

5000 кв.м.

1200 кв.м.

3 000 кв.м.

7 700 кв.м.

10 000 кв.м.

15 000 кв.м.

40 000 кв.м.

5 000 кв.м.

4 000 кв.м.

10 000 кв.м.

6 000 кв.м.

8 000 кв.м.

6 500 кв.м.

4 700 кв.м.

10 000 кв.м.

20 000 кв.м.

12 000 кв.м.

2 000 кв.м.

20 000 кв.м.

60 000 кв.м.

6 000 кв.м.

2 300 кв.м.

2 100 кв.м.

1 600 кв.м.

8 000 кв.м.

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Одеса

Житомир

Кам.-Под.

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Одеса

Львів

Київ

Київ

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

СКС, СБ, ММ, IT

Проектування та монтаж інженерних мереж: ОВіК, СКС, ЕТР

Впровадження комплексу інженерних систем: ЕТР, ОС, СКС, B MS, СКуД, СБ, TV

Впровадження комплексу інженерних систем: ОВіК, СКС, ЕТР

Впровадження комплексу інженерних систем: ЕО, ОВіК, СКС

Впровадження комплексу інженерних систем: ЕТР, ОС, СКС, BMS, ВС, СКуД, ФО,

Вивід об'єкту на максимум енергоефективності ОВіК, BMS, ОС, ЕО

Фасадне освітлення

ЕТР, СБ, СКС, BMS, домофонія

Комплекс систем безпеки

ЕТР, СКС, СБ

Впровадження комплексу інженерних систем: ЕО, ОС, СКС, BMS, ВС, СКуД, СБ

Електроживлення та електроосвітлення

Системи безпеки

СКС, ММ, СБ, ММ, TV

СКС, ММ, СБ, TV

Впровадження системи відеоспостереження

Проектування системи ЕО

Система вентиляція та кондиціювання, модернізація системи освітлення

Модернізація системи освітлення

ЕТР, комплекс СБ

Комплекс СБ та BMS

СКС, ММ, СБ, TV

СКС, ММ, СБ, TV

СКС, ММ, СБ, TV

СКС, ММ, СБ, TV

Впровадження системи ЕТР



Реалізовані проекти

Офісні приміщення
Для офісних просторів важливо, щоб приміщення 
було максимально адаптованим та зручним для 
його використання. Така деталь, як якість клімату, 
освітлення та грамотно спланована IT 
інфраструктура можуть значно підвищити 
ефективність праці співробітників, а значить і 
збільшити прибуток компанії, в якій вони 
працюють.



Реалізовані проекти: Astound Commerce

Astound Commerce - складається з 400 висококваліфікованих фахівців по всьому світу. Є власні маркетингові та збутові команди, і більшість їх розробників 
працюють безпосередньо з клієнтом. Їхні клієнти це знакові світові бренди: Adidas, Versace, Men's Wearhouse, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Crocs, Avenue і 
багато інших міжнародних і місцевих брендів. Astound Commerce пропонує рішення для електронної торгівлі на шести платформах корпоративного рівня: 
IBM WebSphere Commerce, Intershop, Magento, Demandware, MarketLive і NetSuite. Ці новітні платформи електронної комерції дозволяють створювати і 
обробляти рішення з великим обсягом трафіку для будь-якого типу бізнесу в Інтернеті. З 1999 року компанія працює на глобальному ринку електронної 
комерції. 

Клієнт: Astound Commerce
Місцезнаходження: Київ, вул. М. Грінченка 2/1
Тип об'єкту: Офісні приміщення

Площа: 2200 кв.м.
Рік реалізації: 2018
Строк реалізації: 3 місяця

Основною задачею була реалізація максимально ефективних 
інженерних рішень з максимальним комфортом експлуатації офісу. 
Сучасний стиль відкритих інженерних комунікацій дав можливість 
продемонструвати якісний підхід при виконанні монтажних робіт. 

Впроваджено повний комплекс інженерних систем таких як: система 
вентиляції, кондиціювання, опалення, електроживлення та 
електроосвітлення, відеоспостереження, контроль доступом, 
сигналізація, структурована кабельна система, водопровід та 
каналізація, а також система мультимедіа. 



Реалізовані проекти: «Монделіс Україна»

 «Монделіс Україна» - українська компанія, що входить до групи Mondelēz International, - найбільшого у світі виробника кондитерської продукції, в тому числі 
шоколаду, печива та цукерок, а також другого найбільшого у світі виробника жувальної гумки. Підприємство працює в Україні з 1994 року й до 2014-го 
називалася «Крафт Фудз Україна». В 2016 році компанія Advansys долучилась до будівництва нового офісу «Монделіс Україна», успішно реалізувавши сучасні 
інженерні рішення, на площі 1700 квадратних метрів.

Клієнт: Mondelez
Місцезнаходження: вул. Московська, 32/2; 5-ий поверх 
Тип об'єкту: офісний комплекс

Площа: 1 700 м²
Рік реалізації: 2016
Строк реалізації: 2,5 місяця

Виконано роботи з проектування та впровадження систем опалення, 
вентиляції та кондиціонування. Система підібрана з врахуванням 
особливостей інженерної інфраструктури бізнес-центру для 
забезпечення плавного переходу в міжсезоння.

Підготовлено проект та монтаж системи електроживлення та 
структурованої кабельної системи з проведенням з наданням 
сертифікатів відповідності міжнародним стандартам.

Впроваджено сучасну систему освітлення з можливістю зонуванням для 
досягнення максимального комфорту та економії при експлуатації.

Реалізували систему водопостачання та каналізації з використанням 
сантехнічного обладнання, яке задовольняє міжнародні вимоги 
енергоефективності та раціонального використання води.

Впровадили системи автоматизації та диспетчеризації, яка дозволяє 
забезпечувати збалансовану та взаємоефективну роботу кліматичного 
обладнання. 

Виконано роботи з проектування та монтажу систем 
відеоспостереження, СКУД, охоронної сигналізації згідно вимог та з 
використанням обладнання, вказаного в рекомендаціях штаб-квартири 
замовника.



Реалізовані проекти: ЖК «Glencore» 

Швейцарська компанія Glencore International займається експортом сільськогосподарських культур, вирощуванням пшениці, соняшнику, сої, ріпаку, 
кукурудзи. В новому офісі чітко передається атмосфера зернових полів, млинів, теплого хліба. Ця концепція виражається в теплих і контрастних тонах 
обробки, графічних елементах декору.

Клієнт: Glencore
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100
Тип об'єкту: офісний комплекс

Площа: 2 000 м²
Рік реалізації: 2015
Строк реалізації: 3 місяця

Виконані роботи з проектування та впровадження систем опалення, 
вентиляції та кондиціонування.

Виконані роботи з проектування та монтаж електроживлення та 
структурованих кабельних систем.

Впроваджена сучасна система освітлення з ефективним зонування для 
максимальної зручності та економії при експлуатації.

Система водопостачання та каналізації реалізована з використанням 
сантехнічного обладнання, що відповідає міжнародним стандартам 
енергоефективності.

Впроваджено сучасну систему мультимедіа. Головний конференц-зал 
обладнанний системою трансляції відеоконтенту через проектор на 
моторизований екран, дублювання зображення за рахунок додаткового 
моторизованого екрану. Впроваджено систему підсилення звуку та 
приглушення шуму. 

Виконано роботи з проектування та монтаж систем 
відеоспостереження, СКУД, охоронної сигналізації.



Реалізовані проекти: ZEO Alliance 

ZEO Alliance - одна з найбільших IT-компаній Європи з центральним офісом у Києві. Компанія створює серйозні продукти, які мають великі ринкові 
можливості, і реально конкурують з світовими лідерами. Компанія приділяє велику увагу розвиткові своїх співробітників, піклується про комфорт, і створює 
всі умови для теплої атмосфери та зручної інфраструктури в офісі, який можна сміливо назвати другим будинком. Новим проектом штаб-квартира ZEO 
Alliance передбачала в собі центр навчання, ресторан, спортзал, лекторій, кімнату для медитацій, повноцінний салон краси, масажний комплекс та багато 
іншого.

Клієнт: Zeo Alliance
Місцезнаходження: м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 6з
Тип об'єкту: офісний комплекс

Площа: 7 000 м²
Рік реалізації: 2015
Строк реалізації: 9 місяців

Проект інженерних мереж для офісу ZEO Alliance реалізований у кращих 
традиціях європейських офісних комплексів.

Виконано проект та монтаж електроживлення та електропостачання.

Впроваджено сучасну систему освітлення з зонуванням.

Реалізована структурована кабельна система сертифікована та 
відповідає міжнародним стандартам якості.

Впроваджена система автоматизації та диспетчеризації відповідає за 
моніторинг та управління інженерної інфраструктури об'єкта. 
Основною задачею є зручність та економія від експлуатації об'єкту. 

Виконано роботи з проектування та монтажу систем 
відеоспостереження, СКУД, охоронної сигналізації.



Реалізовані проекти: Офісні приміщення

Офісні приміщення

LG

Unicorn

Nextive

UNB Ukraine

ІКЕА

Data Robot

AEQUO

PepsiCo

Astound

Netcracker

Sanofi

Global Logic

Текстиль Контакт

Pulsarfour

Unikay

РГК Контакт-центр

BIC

Colgate

Kinstellar

Mondelez

Газтрон

Uvocorp

Unicorn

Pulsar

Glencore

Eglo

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Головний офіс

Головний офіс

Представництво в Україні

Головний офіс

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Головний офіс

Головний офіс

Головний офіс

Головний офіс

Call-центр

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Представництво в Україні

Головний офіс

Головний офіс

Головний офіс

Головний офіс

Представництво в Україні

Представництво в Україні

800 кв.м.

800 кв.м.

700 кв.м.

1000 кв.м.

500 кв.м.

900 кв.м.

800 кв.м.

1800 кв.м.

2200 кв.м.

3500 кв.м.

3500 кв.м.

1 200 кв.м.

1 000 кв.м.

2 000 кв.м.

800 кв.м.

1 600 кв.м.

800 кв.м.

700 кв.м.

700 кв.м.

1 800 кв.м.

700 кв.м.

2 200 кв.м.

1 100 кв.м.

2 200 кв.м.

2 000 кв.м.

1 800 кв.м.

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕО, СКС, СБ)

Монтаж (ЕО, СКС, СКД, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ЕО, СКС)

Комплекс інженерії (ОСВ, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ЕТР, СКС)

Проектування та монтаж ОВіК

Комплексна інженерія (ЕО, СБ, ММ)

Комплексна інженерія (СВС, СБ, ММ)

Комплексна інженерія (ОВіК, ЕТР, СКС, СБ, ВК)

Комплекс монтажних робіт (ОВіК)

Комплекс монтажних робіт (СКС, СБ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ЕТР, СКС, СБ, ВК)

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕМ, ЕО, СКС, СБ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕМ, ЕО, СКС, СБ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕМ, ЕО, СКС, BMS, ММ)

Проектування та монтаж ОВіК

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

Комплекс інженерії (ОВіК, ВК, ЕМ, ЕО, СКС, BMS, ММ)

Комплекс інженерії (ЕМ, ЕО, СКС, СБ, ММ)

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

Київ, БЦ Парус

Тернопіль

Київ, БЦ 101 Tower

Київ, БЦ Сенатор

Київ, БЦ RENOME

Київ

Київ, БЦ Сенатор

Київ, БЦ Сенатор

Київ, БЦ Протасів

Київ, БЦ Астарта

Київ, БЦ Протасів

Київ, БЦ Протасів

Київ

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Едванс

Полтава

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Гулівер

Київ, БЦ Сенатор

Бориспіль

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Едванс

Київ, БЦ Торонто-Київ

Київ, L-Kvartal



Реалізовані проекти

Альтернативна енергетика
Сонячна енергетика України – відносно нова галузь 
електроенергетики України, яка стрімко 
розвивається і має не малу кількість переваг у її 
використанні як у промисловості так і у простому 
побуті. За статистикою, за останні роки собівартість 
1кВт електроенергії, отриманого від сонячної 
електростанції, скоротилася в 1,5 рази, і ця 
тенденція збережеться найближчим часом.



Реалізовані проекти: Альтернативна енергетика

Альтернативна енергетика

Сонячна енергетика України – відносно нова галузь електроенергетики України, яка стрімко розвивається і має не малу кількість переваг у її використанні 
як у промисловості так і у простому побуті. За статистикою, за останні роки собівартість 1кВт електроенергії, отриманого від сонячної електростанції, 
скоротилася в 1,5 рази, і ця тенденція збережеться найближчим часом.
Наразі компанією Advansys побудовано 6 електростанцій, з різною потужністю на різних регіонах України:
с. Рихта, Хмельницької області побудовано електростанцію потужністю 1,1 мВт та 2 мВт;
с. Камишувате, Кропивницької області побудовано електростанцію потужністю 1,1 мВт;
с. Лісові Гринівці, Хмельницької області побудовано електростанцію потужністю 2,5 мВт;
м. Берислав, Херсонської області побудовано електростанцію потужністю 5,8 мВт;
м. Благовіщенське, Кіровоградської області побудовано електростанцію потужністю 2,7 мВт;
с. Високе, Херсонської області побудовано електростанцію потужністю 6 мВт

Клієнт: Промислові сонячні електростанції
Місцезнаходження: Хмельницька, Херсонська, Кропивницька, Миколаївська обл.
Тип об'єкту: Фотоелектричні станції

Потужність: від 1-30мВт
Рік реалізації: 2017-2019

Розробка проектних рішень та виконання монтажу конструктивної 
частини для розміщення сонячних панелей. 

Виконання підбору оптимального розміщення сонячних панелей.

Підбір проміжного обладнання та інверторів, виконання їх монтажу.

Підготовка проектної документації електротехнічних рішень та 
виконання монтажу кабельних ліній.

Підготовка економічного обґрунтування та закупка обладнання. 

Виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт обладнання.



02125 м.Київ, вул. Старосільська, 1
(044)540-03-34
info@advansys.ua
advansys.ua


