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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 (у 
тому числі понад 160 інженерів)

Єдиний в Україні ліцензіат компанії SIEMENS у статусі 
Technology Partner

Компанія є членом Німецько-української 
промислово-торгової палати (АНК)
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ГЕОГРАФІЯ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

Швеція

Польща

Чеська Республіка

Німеччина

Іспанія

Австрія

Сербія

Румунія

Алжир
Болгарія Туреччина Саудівська 

Аравія
ОАЕ

Молдова
Україна

Туркменістан

Казахстан

Експортно-орієнтована компанія.
Вже є частиною системи supply chain, поставляючи 

свою продукцію до країн Центральної та Східної 
Європи, MENA.
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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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НАШІ РІШЕННЯ

Пожежна сигналізація

Пожежогасіння

Відеоспостереження

Евакуаційне сповіщення

Контроль доступу

Телефонія, передача інформаційних 
даних

Структуровані кабельні системи

Комплексні системи електропостачання до 
110 кв

Модульні та капітальні 
знижувальні/підвищуючі підстанції 0,4кВ – 
150кВ

Виробництво комплектних розподільчих 
пристроїв:
- напругою до 1000В та на струми до 7000А
- напругою до 6-17,5кВ та на струми до 

3600А
Кабельні та повітряні лінії передач 0,4 – 150кВ

Системи диспетчеризації
Розподіл живлення та силове управління 
електроспоживачами

Електрообігрів трубопроводів та резервуарів

Освітлення внутрішнє та зовнішнє

Заземлення та блискавкозахист

Рівень польових пристроїв (КВП та 
виконавчі механізми)

Рівень PLC, електроприводи змінного 
та постійного струму

Рівень SCADA-систем візуалізації та 
управління технологічними 
процесами, стандартні алгоритми 
управління

Рівень експертних систем, 
нестандартні алгоритми управління 
та регулювання

Рівень аналітичних інформаційних 
систем

Управління електроприводами 
постійного та змінного струму

Системи автоматизованого керування 
технологічними процесами Системи електропостачання Системи технологічної безпеки
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Повний цикл виробництва

Wrike

EPLAN

AutoCAD

Pipedrive

SAP

та ін.

Сучасне програмне забезпечення:

Максимальна глибина формування доданої 
вартості

Локалізація технологій від світових лідерів галузі 
(франшизи)

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.Відповідність продукції міжнародним стандартам
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ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС

Виробництво 
металоконструкцій

Виробництво 
мідних та 

алюмінієвих шин

Виробництво 
електрощитового 

обладнання

Випробувальна 
лабораторія



se.ua 8

ВЛАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Унікальна технологія автоматичного 
керування завантаженням потоково-
транспортної лінії сипучих матеріалів. 

Технологію вже впроваджено практично на 
всіх морських терміналах чорноморського 

узбережжя України та успішно себе 
зарекомендувала. SENUMAC – це штучний 

інтелект у керуванні терміналами. В 
одиницю часу система розглядає кілька 

варіантів розвитку подій та вибирає 
оптимальний режим навантаження.

Технології автоматизації: SENUMAC

Низьковольтні розподільні пристрої для 
уніфікованого та простого розподілу енергії 

до 5000А у цивільному та промисловому 
будівництві, а також у галузях 

промисловості з безперервними 
технологічними процесами. ПКУ SELAM 

призначені для прийому, розподілу 
електричної енергії трифазного змінного 
струму напругою до 1000В, промислової 

частоти. Це готове рішення для 
промислових, житлових, комунально-
побутових та громадських проектів.

Технології електропостачання:
SELAM

Комплектні розподільні пристрої середньої 
напруги призначені для прийому та 

розподілу електричної енергії трифазного 
струму промислової частоти 50 та 60 Гц 

напругою 6-10кВ на струми до 3150А. При 
розробці КРУ серії OBERON 

використовуються новітні розробки, гнучкі 
модульні рішення поряд з типовими 

рішеннями. Завдяки широкому спектру 
викочування КРУ, OBERON використовуються 

в системах електропостачання та 
розподілу електроенергії на 

електростанціях і галузях промисловості.

Технології електропостачання:
OBERON
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ТЕХНОЛОГІЇ SIEMENS

SIVACON – універсальні 
низьковольтні системи розподілу 
електроенергії для цивільних та 
промислових споруд на струми 
до 7000А. Модульна технологія з 
можливістю адаптації до будь-

яких вимог, рішення з 
малогабаритними висувними 

модулями для керування 
двигунами.

SIMOPRIME – розподільний пристрій 
середньої напруги з повітряними 

та вакуумними силовими 
вимикачами на найбільшу робочу 

напругу 6-17,5Кв. 
Компанія S-Engineering є єдиним в 

Україні ліцензіатом Siemens у 
статусі Technology partner. Ліцензія 
дозволяє виконувати повний цикл 

виробництва комплектних 
розподільних пристроїв (КРУ) 

середньої напруги за технологією 
Simoprime.
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

COFCO Agri (Китай) Posco International (Південна Корея) Bunge (США)

Морський зерновий термінал, 2,5 млн. 
тонн/рік. Автоматизація та 
електропостачання «під ключ». 
Використання технології оптимізації 
перевалки SENUMAC.

Морський зерновий термінал, 2 млн. 
тонн/рік. Автоматизація та 
електропостачання «під ключ». 
Використання технології оптимізації 
перевалки SENUMAC.

Маслоекстракційний завод, лінійний 
елеватор, зерновий термінал. 
Автоматизація та електропостачання. 
Використання технології оптимізації 
перевалки SENUMAC.

Cargill (США) RISOIL S.A. (Швейцарія) ОЕЗ «Протеїн інвест» (Україна)

Маслоекстракційний завод, лінійні елеватори, 
морський зерновий термінал. Автоматизація та 
електропостачання.

Морський зерновий термінал, 5 млн. тонн/рік. 
Автоматизація «під ключ», електропостачання.

Олієекстракційний завод. Автоматизація та 
електропостачання «під ключ».
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кернел (Україна) Mondelez International (США) PepsiCo «Sandora»
Лінійні елеватори (5 елеваторів), ТЕЦ на біомасі 
(3 заводи). Автоматизація та 
електропостачання.

Кондитерська фабрика. Автоматизація, 
електропостачання, технологічне обладнання.

Електропостачання

Новотех термінал 
(Україна)
Морський зерновий термінал, 3 
млн. тонн/рік. Автоматизація та 
електропостачання «під ключ». 
Використання технології 
оптимізації перевалки SENUMAC.

Al Ghurair Resources 
(ОАЕ)
Олієекстракційний завод. 
Електропостачання та 
автоматизація

ADM (США)

Олійний завод, морський 
зерновий термінал. 
Автоматизація та 
електропостачання.

 Transoil Group (Молдова)

Олієекстракційний завод, 
маслопресовий завод. 
Автоматизація та 
електропостачання.

АТК (Україна)
Олієекстракційний завод. 
Електропостачання та 
автоматизація.

Delta Wilmar (Україна)
Олієекстракційний завод. 
Автоматизація та 
електропостачання

Roshen (Україна)  
Лінійний елеватор. 
Автоматизація.

«АВ INBEV» (Бельгія) 
Пивоварні заводи (8 заводів). 
Автоматизація та 
електропостачання.

Coca-Cola (США) 
Завод із виробництва 
газованих напоїв. 
Автоматизація.

Потоки (Україна)

ТЕС на біомасі. 
Електропостачання.

Nemiroff (Україна)

Лікеро-горілчаний завод. 
Автоматизація.

Danone (Франція)
Молочний завод. 
Електропостачання.
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НАФТА І ГАЗ

ENOC (ОАЕ) ENI (Італія)
Бурові установки (offshore), нафтовий морський 
термінал. Електропостачання. Бурові установки. Завод первинної переробки 

нафти. Електропостачання.

СНВО ім. Фрунзе 
(Україна) 
Компресорні станції. 
Електропостачання.

ПАТ «Укртрансгаз» (Україна)

Компресорні станції. Газоперекачують агрегати. 
Електропостачання.

Лукойл (Одеса)

Нафтопереробні заводи (2 
заводи). 
Електропостачання.

ПАТ «Укртатнафта» 
(Україна)

Нафтопереробний завод. 
Електропостачання. 

ДК «Туркменнафта» 
(Туркменістан)
Нафтопереробний завод. 
Бурові установки. 
Електропостачання та 
автоматизація.

 

ПрАТ «ЛІНІК» – 
Лисичанський НПЗ
(Україна) 
Нафтопереробний завод. 
Електрообігрів.

Укргазвидобування 
(Україна)

Електропостачання
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Siemens AG (Німеччина) Northvolt (Швеція) 
Банкнотно-монетний двір 
НБУ (Україна) 

Машинобудування. 
Електропостачання, інжиніринг. Завод із виробництва 

акумуляторних батарей. 
Автоматизація.

Фабрика з виробництва банкнотного 
паперу. Автоматизація.

Київський КБК 
(Україна)
Картонно-паперовий 
комбінат. Автоматизація 
та електропостачання.

ВАТ «Полтавський ГЗК»
(Україна)
Гірничо-збагачувальний комбінат. 
Електропостачання, автоматизація.

Weidmann 
(Швейцарія) 
Паперовий комбінат. 
Автоматизація, 
електропривод та 
електропостачання.

ММК ім. Ілліча 
(Україна) 
Металургійний комбінат. 
Електропривод.

ПАТ «МК Азовсталь»
(Україна) 
Металургійний комбінат. 
Автоматизація.

Інтерпайп ніко тьюб 
(Україна) 
Виробництво труб. 
Автоматизація.

Ravago (Туреччина) 
Завод із виробництва 
пластику. Автоматизація.

Global (Чехія)
Системний інтегратор. 
Електропостачання.

Elsta (Польща)
Системний інтегратор. 
Електропостачання.Одеський цементний 

завод  (Україна)

Автоматизація та 
електропостачання
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ЕНЕРГЕТИКА

ДТЕК (Курахівська ТЕС, Зуївська 
ТЕС, Луганська ТЕС) (Україна)

Енергоатом (Україна)

Електростанція. Електропостачання та 
електропривод.

Атомні електростанції. Електропостачання.

Укренерго (Україна)

Електропостачання.

ТОВ «Київська енергетична 
будівельна компанія» 
(Україна)

EPC-підрядник. 
Електропостачання.

Корпорація "Союз“
(Україна) 

EPC-підрядник. 
Електропостачання.  
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ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укрхімтрансаміак (Україна)
Одеський припортовий завод 
(Україна)

Оператор аміакопроводу. Автоматизація. Виробництво карбаміду. 
Електропостачання та автоматизація.  

Logoplast (Португалія)

Виробництво пластику. Електропостачання. 

Біохімінвест (Україна) 

Виробництво гліцерину. Автоматизація. 
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ІНФРАСТРУКТУРА

Казахстанські залізниці
(Казахстан) 

Міжнародний аеропорт «Львів» 
(Україна)

Міжнародний аеропорт «Донецьк» 
(Україна)

Електропостачання Автоматизація Електропостачання

ТОВ «ТІС-РУДА» та ТОВ 
«ТІС-ВУГІЛЛЯ» (Україна)

Морські термінали руди та вугілля. 
Електропостачання.  

ДП «Іллічівський морський 
торговельний порт» (Україна)

Електропостачання   

Аеропорт "Туркменабад" 
(Туркменістан)

Електропостачання  
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ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

БУІГ КОНСТРАКШН (Франція) ДП «Іллічівськводоканал» (Україна)
Торгівельний центр «Сади перемоги» 
(Україна)

EPC-підрядник. Автоматизація, 
електропостачання та технічна безпека.

Автоматизація Автоматизація

Стадіон «Чорноморець» 
(Україна)

Торгівельний центр 
«Панорама» (Україна)

Центр відпочинку та спорту 
«Maristella residence club» 
(Україна)

Електропостачання Електропостачання Автоматизація

Бізнес-центр «Пушкінський» 
(Україна)

Автоматизація та технічна 
безпека

Готельний комплекс 
«Чорне море-Бугаз»  (Україна)

Автоматизація

Резиденція «Кримський 
бриз» (Україна)

Автоматизація, 
електропостачання та технічна 
безпека
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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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НАУКОВИЙ ПІДХІД У ВИРОБНИЦТВІ

S-Engineering є 
прикладом єдиної 

екосистеми, тісного 
зв'язку бізнесу та 

науки.

 7 співробітників 
компанії мають 

вчений ступінь PhD 
технічних та 

економічних наук. 

S-Engineering 
створила в ОНАХТ 

інноваційну 
лабораторію 

цифрових 
технологій 

автоматизації та 
електроприводу.

Для студентів 
інженерних 

спеціальностей ВНЗ 
розроблено програму 

проходження 
практики на заводі 

S-Engineering. 
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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


