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Наші досягнення

Українці отримують
міжнародний досвід



Внесок UGV у розвиток локального постачальника

ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна»- заключено договорів  на  8 966 590 600,00 грн.
Нові продукти - різьбове з’єднання (преміум)

Interpipe UPJ-M (CAL IV)

Інвестиції : - проект збільшення виробництва 
обсадних труб (преміум) –сума
інвестицій 14 млн. $;

- проект модернізації участку
термічної обробки труб- сума 
інвестицій більш ніж 
3 млн. $;

- модернізація виробництва:    
реконструкція побутових 
приміщень заводів Дніпра та 
Нікополю

Популяризація
інженерії

- організація Interpipe TechFest, в 
якому прийняло участь UGV



ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОКРАЗ»-заключено договорів на 390 561 633,00 грн.

Внесок UGV у розвиток локального постачальника

Нові продукти - розроблені нові модифікації 
шасі;

Досягнення - у липні 2018 року успішно
проведений перехідний
аудит системи менеджменту 
якості з ISO/TS 16949:2009 на 
відповідність вимогам IATF 
16949:2016 



ТОВ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
- заключено договорів на 370 971 700,00 грн.

Нові продукти - BAP3-HПB3012, серійне 
виробництво; 

- Автомобіль BAP3-PУ 3448, серійне
виробництво; 

Досягнення - штат збільшено на 30 чоловік;
- планування виробництва на 4 місяці 

вперед;
- продукція для UGV фарбується в 

корпоративні кольори;

Благодійність - підтримка баскетбольної команди
м. Верхньодніпровськ.

Внесок UGV у розвиток локального постачальника



ТОВ «Еверласт»- заключено договорів на 21 881 000,00 грн.

Нові продукти - причіп ПЦ-50 для перевезення
технологічних рідин;

- напівпричіп для перевезення стисненого
природного газу (CNG) . 

Інвестиції : - придбано нові виробничі приміщення з   
земельними ділянками та розпочато
будування нового цеху. 

Досягнення - штат збільшено на 15%;
- середня З/П вдвічі вища за ринкову;
- обсяг реалізації збільшився на 30%.

Благодійність - допомога дитячому будинку «Сонечко»;
- підтримка спортивного клубу інвалідів

«Одеса-баскет»;
- надають допомогу, в тому числі

матеріальну, учасникам АТО/ООС. 

Внесок UGV у розвиток локального постачальника



Не збавляємо темпів

Співпраця з ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»

.

- провели переговори щодо заміни газотурбінних 
двигунів, які експлуатуються на філіях UGV з 70-х років 
та були придбані у підприємств Російської Федерації 
(РФ), на двигуни вітчизняного виробництва типу 
ДГ90Л2.1

- першим спільним проектом компаній визначено
модернізацію технологічної установки (УСП) 
«Тимофіївка»

- в якості заміни газотурбінних двигунів НК-16СТ, було 
запропоновано використовувати газотурбінний двигун 
типу ДГ90Л2.1, з ККД на номінальній потужності (ISO-
2314) – 34.1%.



Трубна 
продукція

4,7 млрд.

7,6 млрд.

Технологічне 
обладнання

Хімічна
продукція

1,7 млрд. Автотранспорт
1,2 млрд. Інструмент 

для буріння

0,7 млрд. Запасні 
частини

0,9 млрд. Будівельні 
матеріали

1,5 млрд.
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Дякую за увагу!




