
 
 
 



 
 
 

GazSurf - компанія, що надає послуги з 
поставки компресорного обладнання, 
запасних частин та комплектуючих для 
нафтогазової промисловості на 
території України, Росії та Казахстану. 
 
Ми пропонуємо найкращі умови на 
ринку обслуговування та ремонту 
газоперекачувального компресорного 
обладнання у країнах СНД. 
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Основні напрямки діяльності 

Поставка компресорного 
обладнання 

Шефмонтаж компресорного обладнання, 
пуско-налагоджувальні роботи 

Післягарантійне технічне обслуговування 
та ремонт 

Поставка запасних частин та 
комплектуючих 
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Ми надаємо повний комплекс послуг 
з введення в експлуатацію та 
технічного обслуговування 
компресорного обладнання таких 
світових виробників: 

GazSurf 

AJAX 

CIP 

Galileo 

Caterpillar 

Mitsui 

LMF 

Cummins 
engine 

Ariel 

Сервіс 
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Фахівці нашої компанії мають багаторічний 
досвід у сфері технічного обслуговування 
компресорного обладнання та надання 
консультаційних послуг з обслуговування 
компресорів. 
 

Інженери компанії успішно закінчили курс 
навчання з обслуговування компресорів 
Ajax на заводі-виробнику Cameron 
Compression Systems, а також пройшли 
технічне навчання з обслуговування 
компресорів Ariel.  

Сервіс 
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Одним з основних напрямків діяльності компанії на сьогодні є поставка 
інтегрованих мотор-компресорів AJAX, а також повний спектр послуг з їх 
обслуговування та забезпечення запчастинами та комплектуючими. 

AJAX являють собою газові компресори з 
інтегрованим газопоршневим двигуном. 
 
Надійна та компактна конструкція у сукупності 
з газовим приводом роблять компресори 
даного модельного ряду ідеальними для 
встановлення та роботи у польових умовах. 

 

AJAX 

www.gazsurf.com.ua 



 
 
 

Заснована у 2012 році, компанія GazSurf об'єднує досвід провідних компаній у 
сфері нафтогазової промисловості, співпрацює із світовими виробниками 
компресорного обладнання та активно розвиває бізнеспартнерство з новими 
постачальниками.  

Партнери 
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Представництво  «Регал Петролеум 
Корпорейшн Лімітед» 
Свердловина №3 
Мехедівсько-Голотовщинського ГКР 
 
 Щомісячне та щорічне технічне 

обслуговування двох гирлових 
компресорних установок СIP PHT-2 з 
газовим приводом Caterpillar 
 Поставка запчастин до компресорних 

установок СIP PHT-2 
 

Проекти Україна 
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ТОВ «Арабський Енергетичний 
Альянс ЮЕй» 
Білоусівська УКПГ 
 
 Щорічне технічне обслуговування та  

планово-попереджувальне 
обслуговування  компресорної 
установки  Ajax DPC 2804LE 
 Поставка запчастин до 

компресорної установки 
Ajax DPC 2804LE 

Проекти Україна 
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Завод «Кіріши Нафтооргсинтез»,  
м. Кіріши, Ленінградська область 
 
 Пуско-налагоджувальні роботи  

17 компресорних установок 
(LMF, MITSUI) 

Проекти Росія 
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«ЛУКОЙЛ  Ухта Нафтогаз», 
УПН «Північна Кожва», 
Республіка Комі 
 
 Пуско-налагоджувальні роботи  

трьох блочних компресорних 
установок БКС.35-1.ЭДХЛ1 
виробництва ТОВ «СЕНСІ», м. Суми 

Проекти Росія 
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ТОО «Meerbusch» 
Родовище Кульжан, Західний 
Казахстан 
 
 Пуско-налагоджувальні роботи 

двох компресорних установок 
AJAX DPC 2802LE 

Проекти Казахстан 

www.gazsurf.com.ua 



Дякуємо за увагу! 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ «ГАЗСЬОРФ» 
Україна, 04080, м. Київ 
вул. Фрунзе, 1-3, оф. 42 
 
Тел./факс: +38 (044) 281 24 91 
 
e-mail: kiev@gazsurf.com 
www.gazsurf.com.ua 
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