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Компанія ТОВ «НВП «ЕНЕРГОРІШЕННЯ»
– науково-виробниче підприємство, що працює на ринку з 2007 р.
Головний

напрямок

діяльності

компанії

–

виконання

комплексних

послуг

в

галузі

електроенергетики «під ключ»: проектування, постачання електрообладнання для електростанцій
та підстанцій напругою до 750 кВ, будівельні та електромонтажні роботи (електрообладнання
напругою від 0,4 до 750 кВ), в т.ч. монтаж будь-якого силового електрообладнання, кіл вторинної
комутації, релейного захисту та автоматики, пристроїв телемеханіки, виробництво розподільних
пристроїв до 6300А, класом напруги до 1000В, щитів автоматизації та управління, панелей релейного
захисту й автоматики, діагностика електрообладнання електричних станцій, підстанцій та мереж
до 750 кВ.
ТОВ «НВП «Енергорішення» для виконання робіт має всі необхідні ліцензії та сертифікати:
Ліцензія (реєстраційний запис) №2013029774 від 18 серпня 2016 р., видана Державною

-

архітектурно-будівельною інспекцією на виконання проектних, будівельних та електромонтажних
робіт;
-

Сертифікат

відповідності

№

UA

94.003.02206-19

від

12.12.2019

р.,

виданий

ДП «Укрметртестстандарт» на послуги випробування та аналізу комплексних механічних й
електричних властивостей продукції,
- Дозвіл Держгірпромнагляду №18.15.30 від 12.01.2015 р. та № 4667.13.32 від 26.12.2013 р. на
виконання робіт підвищеної небезпеки,
Реалізовані проекти, виконані компанією ТОВ «НВП «Енергорішення» протягом 2007 – 2019 рр.:


Виконання робіт на ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 типу АТДЦТН
-200000/330/110/10, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе. Інв. №1113
45310000-3 Електромонтажні роботи.



Реконструкція ПС 750/330/110/35 кВ Вінницька. Встановлення другого АТ 330/110/35».
Виконання будівельних робіт з постачанням обладнання.



Виконання робіт «Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Першотравнева» із заміною
автотрансформатора АТДЦТН -250000/330/150/38,5 (АТ-1) на новий з РЗА.



Реконструкція електротехнічної частини Гідроагрегату Г8. Встановлення електричних
систем опалення та іншого побутового електричного обладнання. Заміна реєструючих

пристоїв аварійних процесів ВРП 330/154 кВ. Система збору інформації для регістраторів
«Рекон» на філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».


Роботи з реконструкції та модернізації ДЗШ і УРОВ 110 кВ на ПС-220 кВ «Стрий» ДП «НЕК
«Укренерго» на базі мікропроцесорного захисту виробництва АВВ.



Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи по встановленню елегазового
вимикача виробництва Siemens та виносних трансформаторів струму виробництва АВВ з
комплектацією необхідним обладнанням та матеріалами на ПС 220 кВ «Стрий»

(

приєднання "ШЗВ") Західної ЕС ДП «НЕК «Укренерго».


Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи по заміні розрядників 750 кВ на ОПН
в комірці Л-ЗАЕС ф.В, С ПС 750 кВ Дніпровська ВРП-750 кВ Дніпровської ЕС ДП «НЕК
«Укренерго».



Виконання робіт з заміни повітряних елегазових вимикачів та трансформаторів струму 300,
500, 750 кВ виробництва «АВВ» на ПС 750 кВ Донбаська.



Виконання електромонтажних й пусконалагоджувальних робіт при реконструкції (заміні)
щита постійного струму з підзарядним пристроєм на ОПУ 330/110 кВ й щита постійного
струму ГЕС з підзарядним пристроєм Канівської ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» виробництва
«Елкор».



Виконання електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт при будівництві ТЕЦ з
трьома газотурбінними установками потужністю по 13,5 МВт для Київського картоннопаперового комбінату м. Обухова (КРУЕ 110 кВ 10 комірок виробництва Alstom, 3 блочних
трансформатори 110/10 кВ виробництва ZTR (ПАТ «Запоріжтрансформатор»), релейний
захист обладнання 110 кВ на базі мікропроцесорних терміналів АВВ і Alstom, 3 секції ГРУ-10кВ
виробництва Schneider Electric, 3 генератора виробництва GE (Дженерал Електрик).



Комплекс будівельно-монтажних й пусконалагоджувальних робіт прибудівництві КРПЗ-10кВ
виробництва «Високовольтний союз» (РЗВА) на ПС «Пирогівська» 110/10кВ ПАТ«Київенерго».



Здійснення «Будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єкті «Єдиний
майновий комплекс первинного насінництва ТОВ "БАЙЄР" Київська обл. Миронівський р-н,
с. Центральне, вул. Центральна,69.



Виконання роботи по монтажу 2КТПГС-1000/10/0,4 та мереж 0,4 кВ , м. ПереяславХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, ТОВ «Костал Україна».



Виконання електромонтажних й пусконалагоджувальних робіт при заміні релейного захисту
й автоматики повітряних ліній 110 кВ «Картонная - 1,2» Трипільська ТЕС ПС 110/10/6 кВ
«Картонная» на базі мікропроцесорних терминалів АВВ і Alstom.



Виконання проектних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт релейного захисту та
автоматики блоку №2 Трипільської ТЕС, ПАТ «Центренерго» на базі мікропроцесорного
захисту виробництва АВВ.



Виконання робіт з діагностики обладнання ОРУ 330/110 кВ та силових блочних
трансформаторів Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».



Виконання електромонтажних й пусконалагоджувальних робіт при реконструкції (заміні)
високовольтного обладнання напругою 110 кВ та 330 кВ ОРУ 330/110 кВ Канівської ГЕС ПАТ
«Укргідроенерго» (елегазові вимикачі та роз’єднувачі виробництва Alstom, трансформатори
струму й напруги виробництва АВВ).



Виконання будівельно-монтажних й пусконалагоджувальних робіт з реконструкції КРУН-10
кВ та КРУ-10 кВ з зовнішніми мережами виробництва компанії «АВМ АМПЕР» 10 кВ
Канівської ГЕС ПАТ «Укргідроенерго».



Виконання робіт з заміни роз’єднувачів 154 кВ верхніх байпасів ВРП Дніпровської ГЕС ПАТ
«Укргідроенерго».



Виконання реконструкції ПС «Іскра» 110/10 кВ» ПАТ «АЕС Київобленерго» (проектування,
електромонтажній пусконалагоджувальні роботи систем зовнішнього електропостачання
потужністю 1,5 МВт) житлового мікрорайону в с. Тарасівка Київської обл.



Виконання робіт з діагностики і наладки електрообладнання блоку №1 ТЕС «Жижель» в
Алжирі.



Виконання робіт з діагностики та технічного обслуговування електрообладнання ПС
«Миронівська птахофабрика» 110/10 кВ, ПС «Діброва» 110/10 кВ, ОРУ 110 кВ ПС 10/0,4 кВ,
що знаходиться на балансі Канівської філії ПАТ «Миронівська птахофабрика».



Виконання робіт з реконструкції енергоблоку №3 ДТЕК Запорізької ТЕС ПАТ «ДТЕК
Дніпроенерго» на базі мікропроцесорного захисту виробництва «Siemens».



Виконання робіт по заміні повітряних вимикачів ВВ-330Б-2000-31,5 приєднань з В-330, 4В-330
на елегазові вимикачі на ПС-330 кВ «Арциз».



Виконання технічного переоснащення ВРП- 330 кВ ПС 330 кВ «Ніжинська» шляхом заміни В330-2 Броварська (інв. № 86184) за адресою: вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області.



Виконання робіт з технічного переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ «Північноукраїнська»
(інв.№556) шляхом заміни розрядників РВМК - 750М-У1 2АТ та РШ – 750 кВ на ОПН.



Виконання капітального ремонту щитів власних потреб ПС 330 кВ «Гірнича» та ПС 330 кВ
«Дніпропетровська».



Виконання робіт по монтажу і випробуванню електротехнічного обладнання на майданчиках
сонячних електростанцій Майданівка (68 МВт), Фурси (54 МВт).



Виконання

комплексу

реконструкції(заміні

будівельно-монтажних

високовольтного

й

обладнання

пусконалагоджувальних
(повітряні

вимикачі,

робіт

з

роз’єднувачі,

трансформатори струму та напруги) ОРУ 35 кВ ПС 110/35/10 «Обухів» ПАТ «АЕС».


Виконання робіт по захисту ліній 154 кВ (Л-65 та Л-67) філії «Каховська ГЕС іи. П.С.
Непорожнього» ПАТ «Укргідроенерго».



Проведення випробувань на електротехнічному обладнанні на майданчиках сонячних
електростанцій PIVI Progresivka Alpha (18МВ).



Виконання будівельних, електромонтажних та пуско-налагоджувальних робіт по установки
АТ-3 типу АТДЦТН 250000/330/110/35 кВ на ПС 330 кВ «Чернівецька» із заміною обладнання
ВРП 330 кВ та ВРП 110 кВ з РЗА.



Виконання робіт на об'єкті ПС 750кВ «Донбаська» з технічного переоснащення ПС 750кВ
«Донбаська», заміна ШР-750 приєднання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 з РЗА.



Проведення пуско-налагоджувальних робіт по новому будівельному комплексу для сонячної
електростанції «ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-БЕТА»



Виконання проектно-вишукувальних робіт та проходження експертиз по об’єкту: Реконструкція
електричної частини СТ-1 (код ДК 021:2015 – ДК 021:2015: 45312000-7 Встановлення систем
аварійної сигналізації та антен), КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».



Виконання будівельно-монтажних робіт за об’єктом: «Реконструкція електричної частини
СТ-1» (ДК 021:2015: 45312000-7 Встановлення систем аварійної сигналізації та антен),
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Кожного року виконується повний комплекс робіт:
- з діагностики турбогенераторів, маслонаповненного обладнання високої напруги Чернігівської,
Черкаської, Дарницької, Білоцерківської ТЕЦ, Трипільської ТЕС, Канівської ГЕС.
-

з

обстеження

трансформаторів,

автотрансформаторів

та

реакторів

для

НЕК «Укренерго», Сумиобленерго, Чернігівобленерго, Вінницяобленерго, Полтаваобленерго,
Західної ЕС, Південно-Західної ЕС, Дніпровської ЕС, Північної ЕС.
Роботи виконуються з оформленням всієї необхідної технічної документації та введення
об’єкта в експлуатацію.

Директор
ТОВ «НВП «ЕНЕРГОРІШЕННЯ»

М. Ш. Кривда

