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MEP ENGINEERING
Компанія «MEP-Engineering» представляє консалтингові та проектні

послуги у сфері інженерного проектування будівельних об’єктів Східної
Європи.

З моменту заснування «MEP-Engineering» виконала проекти
інженерних систем для різних об’єктів високого класу загальною
площею до 1,5 млн. м

2
та завоювала репутацію лідера серед

проектно-консалтингових компаній у своїй галузі.
Серед об’єктів компанії 4-5-зіркові готелі міжнародних операторів,

офісні будівлі класу «А», апартаменти класу «Люкс», багато'
функціональні комплекси, в тому числі проекти висотних будівель
висотою до 250 метрів. 

Відкриття офісу «MEP-Engineering» в Україні декілька років тому
було другим кроком компанії на шляху до завоювання гідного місця
серед найбільш впливових консалтингових інжинірингових компаній
Східної Європи. Один із ключових моментів, що лежить в основі успіху
«MEP Engineering», – використання досвіду кваліфікованих місцевих
спеціалістів, що у поєднанні з західними технологіями менеджменту
гарантує якісне виконання поставлених завдань.

Компанія «MEP-Engineering» приділяє багато уваги новітнім
тенденціям і технологіям. За допомогою консультантів з Великобританії
та Канади працівники компанії вивчають та втілюють західний досвід в
Україні в галузях Sustainable Design, енергозбереження, застосування
поновлюваних джерел енергоресурсів та раціонального використання
енергії та води при проектуванні об’єктів.

Компанія «MEP Engineering» надає послуги з проектування всіх
інженерних мереж від систем ОВК (опалення, вентиляція,

Адріан Салтер
Генеральний директор

кондиціювання), електротехнічних, сантехнічних і до всіх слабко'
струмових інженерних систем. 

Творчий колектив компанії розробляє всі стадії проекту: концепція,
ескізний проект, стадія «Проект», тендерна та робоча документація
для різноманітних об’єктів. 

Також компанія надає підтримку при проведенні узгодження
проектної документації із державними інвестиціями та здійснює
авторський нагляд над ходом будівельно-монтажних робіт, забезпечує
практичну реалізацію якості закладених проектних рішень.

Офіс у Києві: 
вул. Льва Толстого, буд. 15Б 
Київ, 01033, Україна
Тел./Факс: +38 (044) 287 3801, www.mep-engineering.com.ua

Центральний офіс у Москві:
вул. В. Комуністична, буд.10/1-2
Москва, 109004, Росія. Тел.: +7 (495) 221 7200
Факс: +7 (495) 221 73 00  www.mep-engineering.ru


