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«Загроза продовження зростання цін на електроенергію становить серйозну проблему для українського
бізнесу. Встановлення власної системи отримання електричної енергії від сонця являє собою рішення, яке
може негайно зменшити витрати на електроенергію та значно підвищити конкурентність бізнесу»
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◉ КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ 
ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

◉ МЕРЕЖІ ОСВІТЛЕННЯ

0,4-150 kV

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ: 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ

ü Розробка проектної документації
ü Погодження проектної документації
у всіх інстанціях (обленерго тощо)
ü Виконання будівельно-монтажних робіт

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ
ВИКОНАВЕЦЬ

Виконуємо роботи в будь-
якому регіоні України www.voltageg.com



ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦЇ (ТП)
ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО

◉ Технічний супровід при отриманні первинної документації необхідної для
проектування

◉ Підбір обладнання
◉ Розробка проектної документації
◉ Погодження проектної документації у всіх інстанціях (обленерго, тощо)
◉ Виконання будівельно-монтажних робіт
◉ Електровимірювальні роботи і випробувальні роботи з видачою необхідних
протоколів

◉ Виконання пусконалагоджувальних робіт
◉ Введення в експлуатацію
◉ Технічне обслуговування та експлуатація

0,4-150 kV

Виконуємо роботи в будь-
якому регіоні України

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ
ВИКОНАВЕЦЬ

www.voltageg.com



ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
ЩИТОВОГО ОБЛАДНАННЯ 0,4-150 kV

Виробництво

◉ Електричні шафи середньої та низької напруги
◉ Шафи релейного захисту та автоматики (РЗА)
◉ Шафи автоматизації технологічних процесів
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Монтаж
Обслуговування
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СОНЯЧНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (СЕС)

o Підбір ділянок для розміщення СЕС
o Проектування СЕС
o Будівництво СЕС
o Поставка основного обладнання
o Введення СЕС в експлуатацію
o Проходження регуляторних заходів
НКРЕКП

o Обслуговування СЕС

110 МВт+
збудовано

200 МВт+
спроектовано
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ДМИТРО
НЕЧИПОРЕНКО

Т: +38(067) 433 23 14
Е: dima.nech@voltageg.com
W: voltageg.com

Директор із 
розвитку бізнесу

mailto:o.dorokhovskyy@voltage.com


Про Voltage Group:

Компанія Вольтаж Груп заснована в 2009 році. Основний напрямок роботи Компанії проектування
та будівництво електричних мереж напругою 10-150 кВ та інших об’єктів енергетики таких як:

• Проєктування та будівництво підстанцій та розподільчих пристроїв
• Проєктування та будівництво високовольтних ліній електропередач
• Проєктування та будівництво об’єктів відновлювальної енергетики та мереж їх під’єднання до

центральної електричної мережі

В 2018-2019 роках Компанією було спроектовано понад 200 МВт генеруючих потужностей та
збудовано в якості генерального підрядника (ЕРС) понад 110 МВт потужностей фотогальванічних
електростанцій.

Компанія Вольтаж Груп є акредитованим генеральним підрядником АТ «Укргазбанк»

Про нас
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