
 

 

 

Референс-лист ООО «ВПІ «ГІПРОПРОМ» за останні 8 років 

№ Період виконання робіт Кліент (найменування, 
 контакти) 

Опис робітт (обсяг,  
інші важливі характеристики) 

1 Розробка робочого проекту та 
супровід,  
2008-2010 р.р. 

Аксуський завод феросплавів, 
ОАО «Уралмаш-
метобладнання»,  

Казахстан, АТ «ТНК «КАЗХРОМ»  
Аксуський завод феросплавів.  
Агломераційна фабрика. 

2 Розробка робочого проекту та 
супровід,  
2009-2010р.р. 

ЗАТ«Запоріжкран» 
ф. «CONECRANES», 
Фінляндія 

Україна, ЗАТ «Запоріжкран».  
Переоснащення виробництва 
металевих конструкцій. 

3 Розробка робочого проекту, 
супровід, комплексна 
експертиза,  2009-2010р.р. 

ПАТ«АрселорМиттал 
Кривий Ріг» 
ф.«Велекс», м. Харків 

ПАО «АрселорМиттал Кривий Ріг». 
Ливарний цех. Реконструкція  
газоочистки. 

4 Розробка робочого проекту та 
супровід,2010 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
ф. «EBNR»,Австрія 

Україна ПАТ «Запоріжсталь». 
Цех холодної прокатки. Установка  
отжигу рулонів у чистому водні. 

5 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
ф. «EGES», Турція 

Ливарний цех. Встановлення 
печей та розливної машини. 

6 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010 р. 

ОАО «Запорожсталь» 
ф.«AIR LIQUIDE», 
Франция 

Киснево-компресорний цех. Встановлення 
блоку разділення воздуху міцністю 60000 
м3/год. 

7 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010р. 

ПАТ «Запоріжкокс» Україна ПАТ «Запоріжкокс». 
Лінія гранулювання пеку сзі складом для 
збе5рігання у «біг-бегах». 

8 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010р. 

ПАТ«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 
ф.«Велекс», м. Харків 

Мартенівський цех. Реконструкція 
газоочистки міксеру №2.  

9 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010 р. 

ПАТ«АрселорМіттал 
Кривий Ріг», Металургійна 
академія 

Аглоцех № 3. Корпус шихтових материалів. 
Виробництво агломерату з введенням у 
склад шихти полімірної речовини. 

10 Розробка робочого проекту та 
супровід,  
2010-2011р.р. 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 
ф. «Siemens-VAI», 
Австрія 

Україна. ПАТ «Дніпроспецсталь». 
ЕСПЦ №3. Встановлення  печі ДСП-60  
с газоочисткою. 

11 Розробка робочого проекту, 
супровід, комплексна 
експертиза,  2010-2011 р.р. 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 
ф. «Макіна», Туреччина 

Реконструкція газоочистки  
ЕСПЦ №3. 

12 Розробка робочого проекту та 
супровід,  
2010-2011 р.р. 

ПАТ «Завод напівпровідників». 
Компанія «AIRLIQUIDE», 
Франція 

ПАТ «Завод напівпровідників». 
Воднєва та киснєва станція. 

13 Розробка стадії технічний 
проект, 2010-2011 р.р. 

«ROCKCHECK STEEL 
GROUP» 

КНР, «ROCKCHECK STEEL GROUP».  
Завод з виробництва феронікелю. 

14 Розробка робочого проекту та 
впровадження, 2010-2011 р.р. 

ПАО «Мотор-Січ» ПАО «Мотор-Січ». Установка зберігання та 
газифікации ріддкого аргону. 

15 Розробка робочого проекту та 
супровід будівництва, 2010-
2012 р.р. 

ВАТ «Електрозавод»,  
м. Москва. ВАТ «ВІТ»  

ВАТ «Електрозавод». Дослідно-промислове 
виробництво силових трансформаторів й 
реакторів. 

16 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2010-2012 р. 

ТОВ Іноземні інвестиції 
"Кольорові метали" 

ТОВ Іноземні інвестиції "Кольорові метали". 
Гравітаційна збагачувальна фабрика. 

17 Робочий проект та супровід, 
2010-2012 р.р. 

ПАТ «Запорізький 
кабельний завод » 

ПАТ «Запорізький кабельний завод».  
Реконструкція виробництва. 

18 Робочий проект та супровід, 
2010-2012 р.р. 

Аксуский завод ферросплавов, 
ф.«ZVVZ», Чехия 

Реконструкція газоочисних 
споруд цеху №4. 

19 Розробка робочого проекту, 
комплексна експертиза й 
супровід, 2011 р. 

ПАТ «Дніпроспецсталь» Реконструкція системи оборотного 
водопостачання сталеплавильних і 
прокатних цехів. 

20 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2011 р. 

ПАТ«АрселорМіттал 
Кривий Ріг»,  
ДП «УКРГІПРОМЕЗ» 

Доменний цех № 1. Відділення приготування 
вогнетривких мас. Реконструкція 
аспіраційних систем. 

21 Розробка робочого проекту, 
2011 р. 

ПАТ  «Дніпрометиз» ПАТ «Дніпрометиз». Техпереоснащення 
сталедротового цеху № 2. Установка 
колпакової печі. 

22 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2011 р.р 

Аксуський завод 
феросплавів 

Опалювальна котельня для 
аглофабрики. 

23 Робочий проект, комплексна 
експертиза й супровід, 2011-

ПАТ «Дніпроспецсталь» 
ТОВ «АЛЕТІГ» 

Техпереоснащення двору виливниць ЕСПЦ-
1 під виробництво феромолібдену. 



 

 

2012 р.р. 
24 Розробка робочого проекту та 

супровід, 2011-2012 р.р. 
ПрАТ «ФЕРОТРЕЙДІНГ» 
ф. «ЕКТА», м. Москва 

ПрАТ «ФЕРОТРЕЙДІНГ». Завод з 
виробництва кремнію. 

25 Розробка робочих проектів, 
2011-2016 р.р. 

Комунальне підприємство 
«Управління капітального 
будівництва» 

Розробка ПКД з реконструкції та 
влаштування транспортних мереж і 
розв'язок м.Запоріжжя. 

26 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2012 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
ВАТ «Уралмашмет 
обладнання » 

ПАТ «Запоріжсталь». Аглофабрика. 
Реконструкція агломашини № 1 з 
технологічної газоочисткою. 

27 Розробка робочого проекту та 
узгодження, 2012 р. 

НАЕК Енергоатом Атоменергомаш. Реконструкція ділянки для 
виготовлення захисних кожухів. 

28 Розробка робочого проекту та 
узгодження, 2012 р. 

Завод кальцинованої 
соди. 

ТОВ «КАЗСОДА». Республіка Казахстан. 
Завод кальцинованої соди. Головна 
знижувальних п/ст -220/6кВ. 

29 Розробка робочого проекту, 
2012 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
 

Проектування 16-ти поверхового житлового 
будинку. 

30 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2012-2013 р.р. 

ПАТ «Запоріжсталь». 
ф. «Siemens-VAI», Австрія 

Цех холодної прокатки. 
Лінія травлення листа. 

31 Розробка ТЕО, 2013 р.р. ПАТ «АрселорМіттал-Кривий 
Ріг» 

Дробильна фабрика. 
Реконструкція аспіраційних систем. 

32 Розробка робочого проекту, 
2013 р. 

Аксуський завод феросплавів Ділянка сушіння хромової руди і коксу для 
виробництва агломерату. 

33 Розробка проекту й робочої 
документації, сумісно з «Air 
Liquide» під «ключ», 2013 р. 

Air Liquide, Франція  ПрАТ «ЕР ЛІКІД ЕНАКИЕВО», Установка 
ВРУ-1400 по виробництву азоту і кисню. 

34 Розробка робочого проекту та 
супровід, 2013 р. 

ПрАТ НВО Дніпропрес. 
Металургійна академія 
України. 

ПрАТ НВО Дніпропрес. Установка в 
сталеплавильному цеху конвертера ємністю 
15 т. 

35 Розробка робочого проекту та 
узгодження, 2013г. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
 

Цех холодної прокатки. Реконструкція 
емульсійної системи стану «Тандем». 

36 Розробка робочого проекту та 
узгодження, 2013 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
 

Доменний цех. Пиловугільне вдування 
палива. Базисний склад вугілля. 

37 Робоча документація, 2013 р. Інститут «Титану», Республіка 
Гватемала 

Виробництво феронікелю. 

38 Виконання робочого 
проекту, 2013 р. 

Казенне підприємство «Іскра» Цех гальванічних покриттів. Установка лінії 
гальванічного цинкування. 

39 Виконання робочого 
проекту, 2013 р. 

Завод «Дніпросплав» Техпереоснащення цеху по переробці брухту 
чорних і кольорових металів. 

40 Виконання робочого 
проекту, 2013 р. 

ТОВ «ПроскоРесурси» Фабрика мокрого і хімічного збагачення. 
Установка центрифуг і вібросит. 

41 Виконання робочого 
проекту, 2013 р. 

ТОВ «Цемкомплект» Криворізька ТЕС. Реконструкція системи 
золовидалення від електрофільтрів 
енергоблоків 300МВт. 

42 Виконання ТЕО газотурбінної 
установки, 2013 р. 

ПАТ «Мотор Січ» Газотурбінна установка потужністю 2,5 
МВт, що працює на низькокалорійному 
паливі. 

43 Розробка проекту та робочої 
документації, 2013-2014 р.р. 

АТ «ТНК« Казхром » 
Актюбинський завод 
феросплавів. 

АТ «ТНК« Казхром ». Актюбинський завод 
феросплавів. Ділянка з виробництва брексів. 

44 Коригування робочого 
проекту. 2014 р. 

ПАТ«Запоріжкокс» Вуглепідготовчий комплекс. 

45 Розробка проекту та робочої 
документації, 2014 р. 

ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг" 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг". 
Реконструкція аглофабрики № 2. 
Агломашина № 6. 

46 Проектування і будівництво з 
НПО «Дніпроенергосталь» 
під «ключ», 2014 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» ПАТ «Запоріжсталь». Аглофабрика.  
Реконструкція газоочистки агломашини 
№ 2. 

47 Робочий проект і комплексна 
експертиза, 2014 р. 

ТОВ „ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖИ” 

Сонячна електростанція 50МВт. 

48 Розробка робочого проекту й 
експертиза, 2014 р. 

ПАТ «Запоріжкокс» Коксовий цех. Реконструкція лінії розсівання 
коксу. 

49 Розробка робочого проекту й 
узгодження, 2014 р. 

ПАТ «Запоріжкокс» Коксосортирування. Реконструкція системи 
вентиляції та аспірації. 

50 Розробка робочого проекту, 
2014 р. 

ПАТ «Запоріжкокс» Заміна теплообмінників. 

51 Разработка рабочего проекта , 
2014 р. 

ТОВ «МАКЛАЙФ-АСУ» ПАТ «Центроенерго». Трипільська ТЕС. 
Установка устаткування по відбору сухої 



 

 

золи на 1 ÷ 4 блоках. 
52 Розробка робочого проекту й 

експертиза , 2014 р. 
ПАТ «Укрграфіт» Реконструкція підстанції 150/6 кВ «Графіт» 

із заміною трансформаторів. 
53 Розробка робочого проекту, 

2014 р. 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» Модернізація маслогосподарства системи 

очищення відпрацьованого масла. 
54 Проект і робоча документація, 

з ТОВ «Прогрес Груп» під 
«ключ», 2014-2015 р.р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
 

ПАТ «Запоріжсталь». Агломераційний цех. 
реконструкція технологічних 
газоочисток агломашин №№3-6. 

55 Розробка ТЕО, 2015 р. ПАТ «Укрграфіт» Колійний розвиток під'їзних залізничних 
шляхів з виходом в річпорт. 

56 Розробка робочого проекту й 
узгодження, 2015 р. 

ТОВ «Енерджі сервіс» Кременчуцька ТЕС. Заміна збудження ТГ-1 
на систему тиристорного збудження. 

57 Розробка робочого проекту й 
узгодження, 2015 р. 

ТОВ «АВС Холдинг» Південно-Західна залізниця. Модернізація 
тягової підстанції 110/27 / 11кв. 

58 Розробка робочого проекту й 
комплексна експертиза  
2014-2016 р.р. 

ТОВ «ВЕСТАС ЮРОКЕЙП» Вітроелектростанція потужністю 500 МВт на 
території Приазовського району Запорізької 
області. 

59 Виконання проекту і робочої 
документації, 2015 р. 

ПАТ «Запоріжсталь» 
 

ПАТ «Запоріжсталь». Переведення горнів 
агломашин №№2-6 на змішаний газ. 

60 Розробка робочого проекту й 
узгодження, 2015 р. 

ПАТ«Дніпроспецсталь» Переведення термічних печей на природний 
газ. 

61 Разработка проекта,  
2015-2016 р.р. 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ІНЖИНІРИНГ» 

«Реконструкція рельсобалочного цеху ПАТ  
«МК АЗОВСТАЛЬ ». 

62 Виконання проекту і робочої 
документації,  
2015-2016 р.р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
Аксуський завод 
феросплавів 

Розробка ПКД та детального інжинірингу 
обладнання для виробництва 
низьковуглецевого ферохрому методом 
змішування в цеху № 4 Аксуського заводу 
феросплавів. 

63 Виконання проекту і робочої 
документації, 2016 р. 

ПрАТ «ХКП 
«Котлоенергопроект» 

Установка котла ТЕЦ. 

64 Розробка ТЕО, 2016 р. ПАТ «Дніпроспецсталь», 
ф. «Siemens-VAI», Австрія 

Реконструкція електросталеплавильного 
цеху № 5 з установкою печей ВДП й ВІП. 

65 Розробка ТЕО, 2016 р. ПАТ «Абразивний комбінат» Компенсація реактивної потужності в 
мережах заводу. 

66 Розробка робочого проекту, 
2016 р. 

ТОВ «Плавмет» Технічне переоснащення ділянки по 
переплаву кольорових металів. 

67 Розробка робочого проекту, 
2016 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
Аксуський завод 
феросплавів 

Розробка ПКД для розширення будівлі 
ливарного прольоту і СГП цеху № 1 АксЗФ, 
в зв'язку з переведенням печі № 14 з 
виплавки ФМнС на високовуглецевий ФГ. 

68 Розробка робочого проекту, 
2016 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
Аксуський завод 
феросплавів 

Споруда очистки промислових газів печі № 
44 цеху № 4. 

69 Розробка робочого проекту, 
2016 р. 

КБ "Прогрес" ім. Академіка 
О.Г.Івченка 

Корпус № 132. Реконструкція з організацією 
конференц-залів. 

70 Розробка робочого проекту, 
2016 р. 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» Розширення підстанції 35/6 кВ «Набережна». 

71 Розробка робочого проекту і 
узгодження, 2016 р. 

ПАТ «Чернігівська ТЕЦ» Заміна електромашинних збудників 
турбогенераторів на систему тиристорного 
збудження. 

72 Розробка робочого проекту, 
2017 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
Аксуський завод 
феросплавів 

Проектування 2-ої черги ДПП-2. 

73 Розробка робочого проекту, 
2017 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
 

Будівництво вагонорозморожувачів, 
установка газових панелей інфрачервоного 
нагріву у склад зберігання МВ02 і установка 
у відділення сушки сировинних матеріалів 
МВ04 магнітно-імпульсних установок ». 

74 Робочий проект,  
2016-2017 р.р. 

ТОО "ЕкоТехПроект-ПВ" Аксуський завод феросплавів - філія АТ 
"ТНК" Казхром ". Робочий проект споруд 
очистки промислових газів печі № 44 цеху 
№ 4 

75 Розробка робочого проекту, 
2017-2018 р.р. 

ТОО "Торговый центр ERG" Аксуський завод феросплавів - філія АТ 
«ТНК« Казхром ». Реконструкція 
газоочисток печей № 41-48 цеху № 4. 
Газоочистка печі № 42. Робочий проект. 

76 Здійснення авторського ПАТ «Запоріжсталь» " ПАТ «Запоріжсталь»". Агломераційний 



 

 

нагляду за ходом будівництва 
об'єкта, 2017-2018 р.р. 

цех. Технічне переоснащення агломашини № 
1 з перекладом пальників на спалювання 
змішаного газу. 

77 Розробка робочої 
документації, 2017-2018 р.р. 

ПрАТ "ЗЗРК" ПрАТ "ЗЗРК". Дробильно-сортувальна 
фабрика. Реконструкція надшахтної споруди, 
інв. № 01008. Заміна існуючих грохотов ГИТ 
- 52 ЛЗ і Гві - 9х1М, поз.35: 6 на гуркоту 
типу HG20 / 50/1 KR з посиленням 
перекриттів ". 

78 Розробка робочого проекту, 
2017-2018 р.р. 

ПрАТ «Дніпроспецсталь» «ПрАТ« Дніпроспецсталь ». ЕСЦ. 
Модернізація вузлів обліку технічної води. 

79 Виконання проекту і робочої 
документації,  
2017-2018 р.р. 

ТОВ НВП 
«ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ» 

«ПрАТ« Полтавський ГЗК ». Дробарно - 
збагачувальна фабрика. Будівництво 
закритого складу концентрату, дільниці 
згущення, Будівлі дільниці фільтрації з 
компресорних станцією, комплексу з 
відвантаження концентрату на залізничні 
вагони та системою пульпопроводів. 

80 Розробка робочого проекту, 
2017-2018 р.р. 

ПрАТ "МК" Азовсталь " ПрАТ "МК" Азовсталь ". Рейкобалковий цех. 
Заміна тиристорних перетворювачів приводу 
прокатних двигунів стану 1000 і 800. 

81 Розробка робочої 
документації, 2017-2018 р.р. 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ІНЖИНІРИНГ» 

"ПАТ" ММК ім. Ілліча ". Реконструкція 
систем газоочистки агломашин № 1-12 (зона 
спікання) і реконструкція застарілих систем 
газоочистки агломашин № 7-12 (зона 
охолодження)". 

82 Авторський нагляд за 
будівельно-монтажними 
роботами, 2018 р. 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ІНЖИНІРИНГ» 

Розділи Робочої документації: 
"Архітектурно-будівельну частину", 
"Енергетичні системи систем 
водопостачання та каналізації, систем 
опалення, вентиляції та кондиціонування", 
"Електротехнічна частина, пожежна та 
охоронна сигналізація" в рамках реалізації 
проекту "Реконструкція систем газоочистки 
агломашин № 1-12 ( зона спікання) і 
реконструкція застарілих систем газоочистки 
агломашин № 7-12 (зона охолодження) »на 
ПАТ" ММК ім. Ілліча " 

83 Виконання проекту і робочої 
документації, 2018 р. 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ІНЖИНІРИНГ» 

«Реконструкція групи чорнових клітей стану 
широкосмугового 1700 ЛПЦ-1700 ПрАТ « 
ММК ім. Ілліча» 

84 Розробка робочого проекту, 
2017-2018 р.р. 

ТОВ "МІКЕМ"  «ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ». Киснево-
компресорний цех. Система автоматичного 
регулювання дроселюванням шести 
компресорів К-1500 та пристрій плавного 
запуску компресора К-500 № 13. Технічне 
переоснащення» 

85 Проект і робоча 
документація, 2018 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
 

Аксуський завод ферросплавов-філія АТ 
"ТНК" Казхром ". Феросплавний цех № 1. 
Переклад печі № 14 з виплавки ФМіС на 
високовуглецевий ферохром. Установка 
ливарного мостового крана Q -75 / 15і 
робоча документація перерахунку 
кошторисної документації. 

86 Розробка робочого проекту, 
2018 р. 

ПрАТ «ЗКЗ» «Технічне переоснащення виробництва. 
Організація виробництва самонесучіх 
ізольованіх проводів в ЦККП №121 ПрАТ 
«ЗКЗ» 

87 Розробка проекту, 2018 р. ТОВ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ». ТОВ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ». 
Сталеліварній цех. Встановлення індукційніх 
печей ОІП-1,0, ОІП-1,5 и конвертору ГКР- 
2,5.Реконструкція. 

88 Розробка проекту, 2018 р. ТОВ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ». ТОВ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ». 
Сталеліварній цех. Встановлення печі 
ДСППТ-12 и конвертору ГКР-
15.Реконструкція. 

89 Авторський нагляд за 
будівельно-монтажними 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ІНЖИНІРИНГ» 

Розділи Робочої документації в рамках 
реалізації проекту «Реконструкція групи 



 

 

роботами, 2018-2019 р. чорнових клітей стану широкосмугового 
1700 ЛПЦ-1700 ПрАТ« ММК ім. Ілліча 

90 Роботи з виконання 
робочого проекту,  
2018-2019 р.р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
 

«Аксуський завод феросплавів - філія АТ« 
ТНК «Казхром». реконструкція 
газоочисток печей №№41-48 цеху №4. 
Газоочистка печі №43 » 

91 Здійснення авторського 
нагляду, 2018-2019 р.р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
 

«Будівництво вагоноразморажівателей, 
установка газових панелей інфрачервоного 
нагріву в склад зберігання МВ02 і установка 
в відділення сушки сировинних матеріалів 
МВ04 магнітно-імпульсних установок» 

92 Розробка робочої 
документації, 2019 р. 

АТ "ТНК" Казхром " 
 

Аксуський завод феросплавів - філія АТ 
"ТНК" Казхром ". Проектно-кошторисна 
документація по установці пристрою 
підігріву ковшів феросплавним газом в 
плавильному цеху № 6 на печах 
виплавляють високовуглецевий ферохром 

  
                                      
 
       Директор Фрідман Михайло Олександрович 
                                                                                 
 
      М.П. 
 


