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РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ ВИДОБУТТЯ, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
НАФТИ І ГАЗУ
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ПРО КОМПАНІЮ

Українська інжинірингова компанія представлена і 
на світовому ринку

Сертифікований партнер SIEMENS у статусі Solution 
Partner

EPC-підрядник у сфері автоматизації та 
електропостачання промислових підприємств

За 14 років роботи реалізовано понад 600 
комплексних проектів у різних галузях 
промисловості

Виконує роботи та за напрямами управління 
електроприводом, технічна безпека та 
телекомунікаційні системи

Штат компанії налічує понад 210 співробітників

Єдиний в Україні ліцензіат компанії SIEMENS у статусі 
Technology Partner

Компанія є членом Німецько-української 
промислово-торгової палати (АНК)
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Комплексні проекти будь-якої складності та 
масштабу : 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Системи автоматизованого керування 
технологічними процесами

Системи електроприводу

Системи електропостачання до 110 кВ

Системи технічної безпеки та телекомунікаційні 
системи

Аутсорсинг

Сервісне обслуговування

Консалтингові послуги

Розробка програмного забезпечення

Тестові випробування та контроль якості 
електротехнічною лабораторією

Закупівля та постачання обладнання замовнику

Монтаж обладнання

Сервісне обслуговування

Пуско-налагоджувальні роботи

Введення в експлуатацію та навчання персоналу 
замовника

Розробка проектної документації
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Повний цикл виробництва

Wrike

EPLAN

AutoCAD

Pipedrive

SAP

та ін.

Сучасне програмне забезпечення :

Максимальна глибина формування доданої 
вартості

Локализация технологий от мировых лидеров 
отрасли (франшизы)

налагоджені бізнес-процеси підприємства, 
багаторівневе навчання співробітників, 
високотехнологічне обладнання, впроваджена 
система перевірки якості продукції та ін.

Сформована система виробництва компанії:
Власні інноваційні рішення

Зважена цінова політика

Загальна площа заводу 7500 кв.м.Відповідність продукції міжнародним стандартам
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Розробка та впровадження систем 
керування компресорними станціями, 
дожимними компресорними станціями, 
газорозподільними станціями.

Впровадження систем оперативного 
диспетчерського управління видобувними та 
транспортуючими потужностями 
газотранспортних систем

Впровадження систем управління окремими 
ділянками та агрегатами (установки 
підготовки газу, установки очищення газу, 
установки охолодження газу та ін.)

Розробка та впровадження систем обліку 
продукції при зберіганні та перевалці нафти 
та газу;

Впровадження систем електричного обігріву 
резервуарів та трубопроводів для 
перекачування нафти та нафтопродуктів.

НАШІ РІШЕННЯ

Проектування, виробництво та 
введення в експлуатацію модульних та 
капітальних знижувальних підстанцій 
110 кВ, 35 кВ, 10(6) кВ, 0,4 кВ.

Розподіл живлення та силове 
управління електроспоживачами

Впровадження систем зовнішнього та 
внутрішнього освітлення

Впровадження систем 
блискавкозахисту та заземлення 
окремих установок

Вибір, проектування та встановлення 
необхідних приладів вимірювання та 
обліку при видобуванні нафти та газу

Впровадження систем віддаленого 
моніторингу параметрів видобутку 
нафти та газу

Модернізація систем 
електропостачання та впровадження 
систем управління буровими 
установками

Рішення для видобутку нафти та газу 
на наземних та морських ділянках

Рішення для електропостачання 
об'єктів нафтогазової галузі

Рішення для транспортування та 
переробки нафти та газу 
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НАШІ ЗАМОВНИКИ
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ПРОЕКТИ

ENOC (ОАЕ) ПАТ "Укртрансгаз"
Реконструкція системи електропостачання порту Хазар:: 

введення в експлуатацію 3-х трансформаторних підстанцій додатковими джерелами живлення у вигляді ДДУ, потужністю 910 кВА 
кожен;

замінена кабельних мереж порту;

реконструкція системи зовнішнього освітлення порту за допомогою 25-метрових щогл освітлення

Завод з первинної сепарації нафти CPF: 

реконструкція системи електропостачання 35кВ із заміною розподільчого пристрою 35кВ на розподільчий пристрій 52кВ.

Нафтовидобувна платформа LAMA: 

реконструкція системи електропостачання платформи із заміною розподільчого пункту 0,4кВ;

виконання робіт «під ключ» із введенням в експлуатацію електроустановки для обігріву трубопроводу сухої нафти.

Нафтодобувні платформи LAM 21 та LAM 28: 

модернізація системи електропостачання платформ із встановленням модульного розподільчого пункту 0,4кВ контейнерного типу;

виконання робіт «під ключ» із введенням в експлуатацію системи автономного електропостачання з трьома газовими 
генераторами як джерело живлення; 

реалізація системи синхронізації та розподілу потужності трьох газових генераторів

ДКС «Більче-Волиця» (Львівтрансгаз)

Реконструкція газоперекачувальних агрегатів ГПА-
Ц-16 : 

✔впровадження системи електропостачання 
газоперекачувальних агрегатів;

✔впровадження системи управління 
газоперекачуючими агрегатами з функціями 
антипомпажного управління.

ДКС «Дашава» (Львівтрансгаз)

Реконструкція газоперекачувальних агрегатів ГПА-
Ц-6,3 :

✔впровадження системи електропостачання 
газоперекачувальних агрегатів;

✔впровадження системи управління 
газоперекачуючими агрегатами з функціями 
антипомпажного управління
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ПРОЕКТИ

ENI (Бурун) Укргазвидобування ДП «Укрхімтрансаміак»
Родовище «Бурун»

Система електропостачання мобільних 
бурових установок Гара Алтин, Хана:

✔впровадження системи на базі трьох ДДУ із 
системою синхронізації та паралельної 
роботи бурових установок

✔Модернізація електропостачання кемпу: 

✔модернізація системи електропостачання 
кемпа із встановленням модульної 
трансформаторної підстанції 6/0,4кВ 1250 
кВА контейнерного типу

✔Система електропостачання ділянки 
первинної сепарації нафти: 

✔введення в експлуатацію мобільної 
трансформаторної підстанції потужністю 9,3 
МВА;

✔впровадження системи автоматичного 
пожежогасіння, системи диспетчеризації  
ТП 

КС «Любешев», КС «Держев» 
(Львівгазвидобування)

Технічне переоснащення 
газокомпресорної станції : 

✔впровадження системи 
диспетчеризації компресорних 
установок

Магістральний аміакопровід 
Тольятті-Одеса.

Модернізація системи управління 
перекачуванням аміаку:

✔модернізація 34-х станцій АСУ 
перекачуванням аміаку;

✔впровадження цифрової системи 
реєстрації параметрів роботи 
системи автоматизації 
перекачування аміаку;

✔впровадження комплексу систем 
технічної безпеки

Smart Energy

Свиридівське родовище.

Технічне переоснащення 
свердловини №61 із встановленням 
компресорних установок:

✔розробка та впровадження системи 
управління та візуалізації 
технологічних параметрів 
видобутку, підготовки та 
транспортування газу
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ОСНОВНІ ЛІЦЕНЗІЇ І СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат ISO 9001:2015 «Система управління 
якістю»

Дозвіл на початок проведення робіт підвищеної 
небезпеки (№500.13.51 від 15.06.13)

Сертифікат ISO 14001:2015 «Система управління 
навколишнім середовищем»

Сертифікат Siemens «Системний інтегратор»

Сертифікат ISO 45001:2018 «Система менеджменту 
гігієни та охорони праці»

Сертифікат на проектування та виробництво 
комплектних низьковольтних розподільчих 
пристроїв на струми до 7400А, вироблених за 
технологією SIEMENS SIVACON

Ліцензія державної архітектурно-будівельної 
інспекції (Серія АЕ №262193 від 01.07.13)

Сертифікат SIEMENS SOLUTION PARTNER AUTOMATION
Ліцензія державного департаменту пожежної 
безпеки МНС України (Серія АЕ №184201 від 
27.12.12)

Сертифікат ISO 50001:2011 «Система енергетичного 
менеджменту» Сертифікат на виробництво комплектних 

розподільчих пристроїв середньої напруги 
6-10кВ на струми до 3600А за технологією SIEMENS 
SIMOPRIME
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КОНТАКТИ
Україна, 65031, м. Одеса,
вул. Миколи Боровського, буд.28, корп. 47.

+380487305740

office@se.ua

 www.se.ua

 

Комерційний департамент
sale@se.ua

 

Департамент логістики
+380487305732

dl@se.ua

 

Відділ сервісного обслуговування
service@se.ua

 

Відділ персоналу
+380487305735

rabota@se.ua


