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товариство з обмеженою відповідальністю
«сервісенергогруп»

Oil & GAS consultants company

Товариство з обмеженою відповідальністю «СервісЕнергоГруп» представляє собою
багатопрофільну компанію з широким спектром діяльності в нафтовій і газовій промисловості по
всьому світу. Компанія заснована спеціалістами з багаторічними стажем роботи в даній галузі, які
працювали в найбільших нафтогазовидобувних, науково-дослідних та проектних компаніях України
(«Укранафта», «Укргазвидобування», ІФНТУНГ). Окремі фахівці компанії розробляли проектну
документацію (MDP) в Ісламській Республіці Іран на розробку трьох родовищ висов’язкої нафти
та обгрунтовували доцільність встановлення компресорної станції на родовищах, які належать
національній компанії Республіки Казахстан «КазМунайГаз». Досвідчені сертифіковані фахівці
компанії, які володіють сучасними методами від визначення перспективних площ нафтогазоносності
до впровадження оптимальних систем розробки покладів поряд з існуючими розробленими
програмними продуктами надають стратегічні та високоефективні консультації по досягненню
запланованих рівнів видобутків.

Основні напрямки діяльності
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визначення перспективних напрямків пошуку і
розвідки нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ, складання проектної документації на
пошуково-розвідувальні роботи;
геолого-економічна оцінка запасів нафти, газу і
кондесату та обгрунтування коефіцієнтів вилучення
вуглеводнів;
складання проектних документів на розробку
родовищ та ведення авторського нагляду за
реалізацією проектни рішень;
створення постійно діючої геологічної та
гідродинамічної моделі пласта;
розроблення проектно-кошторисної документації
для будівництва або реконструкції об’єктів
облаштування родовищ вуглеводнів;
розроблення проектно-кошторисної документації на
спорудження свердловин;
розроблення технологічних процесів, техніки і
пристроїв для збільшення нафтогазовидобутку;
розроблення та впровадження технологій збору,
підготовки та транспортування нафти і газу;
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проектування магістральних газопроводів усіх
діаметрів та тисків;
проектування обв’язки лінійної частини газопроводу
(вузли прийому запуску очисних пристроїв, вузли
підключення);
науково-технічний супровід та аналіз ефективності
проведення підземних і капітальних ремонтів
свердловин;
розробка заходів та складання проектних документів
з охорони надр і довкілля, екологічний моніторинг
навколишнього середовища;
здійснення економічного аналізу діяльності
нафтогазовидобувного підприємства, економічна
оцінка ефективності капітальних вкладень у
будівництво нових свердловин;
складання планів на проведення капітальних
ремонтів свердловин;
вибір методів дії на привибійну зону пласта з метою
збільшення видобутку вуглеводнів

Партнери

Замовниками наших послуг за час діяльності компанії виступали наступні нафтогазовидобувні
та науково-технічні підприємства України
•
•
•
•

Приватне акціонерне товариство «Техноресурс»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов
Петролеум ЛЛС»;
Закрите акціонерне товариство - Видобувна компанія
«Укрнафтобуріння»;
Дочірня компанія ТОВ «Кадоган Україна» корпорації
САDOGAN PETROLEUM PLC;

вул. Cтуса 11а/15, м. Івано-Франківськ
Україна, 76018
Конт. особа: координатор проектів Гриців Юрій Васильович
моб. тел.:+380957777208
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«Svenska Capital Oil AB» та ТзОВ «Капітал Ойл Україна»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРОСЕРВІС»;
Спільне україно-канадське підприємство
«Коломийська нафтогазова компанія «Дельта»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО
АЛЬЯНС КОСАЧІВСЬКЕ»;
Приватне акціонерне товариство «ГАЗІНВЕСТ»;

моб. тел.:+38 (095) 777-72-08
тел./факс.:+38(0342)77-10-27
e-mail: gritsiv_y@senergo.net
web site: senergo.net

