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ДП «УКРДІПРОМЕЗ» - НАЙБІЛЬШИЙ В УКРАЇНІ КОМПЛЕКСНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НОВИХ, РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. СТВОРЕНИЙ У 1944 РОЦІ, 

ІНСТИТУТ МАЄ 77-РІЧНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.

У СКЛАДІ ІНСТИТУТУ БІЛЬШ 20 ВИРОБНИЧИХ ВІДДІЛІВ, ОСНОВНИМИ З ЯКИХ Є:

     СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ

     ПРОКАТНИЙ

     ДОМЕННИЙ

     АГЛОМЕРАЦІЙНИЙ

     АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ

     АРХІТЕКТУРНО - КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

     ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

     ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

     ЗАХИСТУ АТМОСФЕРИ ТА ПРОМВЕНТИЛЯЦІЇ

     ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ

     АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

     ГЕНПЛАНІВ ТА ТРАНСПОРТУ ТА ІН.

  У своїй роботі інститут співпрацює більш, ніж з 40 науково-дослідними 
та навчальними інститутами галузі, 
а також з багатьма іноземними підприємствами.

  Неабияку увагу у своїй роботі інститут приділяє якості виконання замовлень, підтвердженої 
аудитами компанії «DEKRA Certification». Система менеджменту якості ДП «Укрдіпромез» 
відповідає високим вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
 
  ДП «Укрдіпромез» має унікальний досвід виконання комплексних 
техніко-економічних обґрунтувань розвитку металургійних підприємств 
та регіонів, локальних проектів спорудження та реконструкції/модернізації 
окремих об'єктів та цехів, установок та ін.

  Інститут є генеральним проектувальником більшості металургійних підприємств України 
та окремих заводів країн колишнього союзу та виконує проектування 
всіх об'єктів металургійного переділу та об'єктів комплексу. 

  В інституті працює близько 350 кваліфікованих, 
досвідчених спеціалістів-проектувальників більш, 
ніж 50 спеціальностей, що мають багаторічний досвід використання в проектах
найсучаснішого обладнання.

   За проектами ДП «Укрдіпромез» побудовано та реконструйовано:
Конвертерних цехів – 6
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     ЕЛЕКТРОСТАЛЕЛПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ – 9

     АГЛОМЕРАЦІЙНИХ ФАБРИК - 31

     ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ – 51

     ПРОКАТНИХ ТА ТРУБНИХ ЦЕХІВ, СТАНІВ ТА ВІДДІЛЕНЬ – 123

      ДП «УКРДІПРОМЕЗ» ПРОПОНУЄ ЗАМОВНИКАМ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

1.  Розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції, 
що включає вибір найбільш доцільного варіанта реконструкції, оптимального сортаменту 
та складу об'єкта, необхідні комерційні розрахунки по ефективності виробництва. 
Вивчення сировинної бази, можливостей кооперування з іншими підприємствами.

2.  Виконання комплексного проекту металургійних об'єктів будь-якого складу, у т.ч.:
   - розрахункові частини по всім розділам проекту;

   - конструкторська документація та робочі креслення для встановлення обладнання, 
будівництва будівель та споруд;

3.  Розробка технічних завдань або технічних умов на виготовлення нового обладнання 
на базі обраної технології.

4.  Виконання проекту  в 3D.

5.  Експертне проведення аналізу та порівняння пропозицій іноземних поставників.

Інститут комплексно запроектував нові заводи з об'єктами основного 
та допоміжного виробництв, спорудами енерго-електрозабезпечення, 
спорудами транспортного господарства, зв'язку, 
об'єктів позамайданчикового забезпечення та ін., що забезпечують безперебійну роботу заводу 
на самому передовому технологічному рівні, у тому числі:

1.  ПРАТ «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА

- Нове будівництво комплексу з виробництва холоднокатаної продукції

2.  ПрАТ «ММК  ім. Ілліча»

  - Реконструкція агломераційної фабрики з метою збільшення  виробництва 
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      КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ;

      СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ РОЗДІЛИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ;

      РОЗРАХУНКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ;

      ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА;

      ВИКОНАННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ;

      КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ОСВОЄННЯ ПРОЕКТНОЇ ПОТУЖНОСТІ.

та підвищення якості агломерату

2021
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3.  ПрАТ «ПІВНГЗК»

      - Будівництво нової обпалювальної машини продуктивністю 5.1 млн т на рік DR- окатишів 

4.  ПрАТ МК «Азовсталь»
     - Реконструкція ТЛЦ з метою заміщення природного газу вторинними паливними газами
 
     - Розробка проектної документації по забезпеченню паливом та електроенергією 
за рахунок власних вторинних енергоресурсів

5.  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". 

      - Капітальний ремонт першого розряду комплексу ДП №9.

6.  ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»

      - Будівництво комплексу феросплавного  виробництва  
(корегування проектної документації)

7.  ТОВ «ІНГАЗ» 
       - Перенесення установки виробництва криптоноксенонової суміші 
на території ПрАТ «ММК ім. Ілліча»

8.  АТ «Узметкомбінат», Узбекістан
      - Будівництво ливарно-прокатного комплексу 

3

1.  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". 

      - Капітальний ремонт першого розряду комплексу ДП №9.

2.  ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
 
    - Будівництво комплексу повітророзподільчої установки ВРУ-25

3.  ПрАТ «МК «Азовсталь»

     - Будівництво комплексу повітророзподільної установки ВРУ-30 
зі сховищами рідкого кисню та азоту, станціями газифікації рідких ПРВ,
компресії повітря та системою водоохолодження
 
4.   ТОВ «Метінвест Січсталь»
     - Будівництво комплексу з виробництва гарячекатаних рулонів
 
5.   ПАТ «Тулачермет»

     - Цех №2 . Капремонт  1 розряду ДП-1. Конвейєрна подача шихтових матеріалів

6.   ТОВ «Астана КАЛА КУРИЛИС», м.Екібастуз ,  Казахстан

     - Будівництво ковальско - бандажного комплексу    

2020
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7.   АТ «Узметкомбінат», Узбекістан

      - Будівництво ливарно-прокатного комплексу

2019    
1.  ПАТ «Запоріжсталь»
      
      - Будівництво з'єднувального газопроводу між колектором доменного газу ДУ3000 
в районі ДП-3 та кільцевого газопроводу за ТЕЦ.

2.  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
      
      - Конвертерних цех. Будівництво головного корпусу №2. Ремонт  будівельних конструкцій

      - Сортопрокатний цех №2. Реконструкція дрібносортного стану №4  
(будівля МС 250-4) з переведенням  на заготовку перерізом 150х150 мм 
       
      - Капітальний ремонт першого розряду комплексу ДП №9.

3.  ПрАТ «МК «Азовсталь»

      -  Будівництво комплексу повітророзподільної установки ВРУ-30 зі сховищами рідкого кисню 
та азоту ,станціями газифікації рідких ПРВ, компресії повітря та системою водоохолодження 

4.  ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
 
      -  Реконструкція ( з новим будівництвом) ГОУ ливарних дворів 
та бункерної естакади ДП №2, 4, 5
      
      -  Будівництво комплексу повітророзподільчої установки ВРУ-25

5.  ТОВ «Метінвест Січсталь»

      -  Будівництво комплексу з виробництва гарячекатаних рулонів 
      
6.  ДУ «ЦОП МВС України»

       - Завершення будівництва житлового будинку № 48 в мікрорайоні  
           №1 житлового району «Південний»
 
7.  ПАТ «Дніпровський меткомбінат»

        -  Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в міжконусний простір ДП №1М

       - Переключення блоку повітронагрівачів ДП №8 на ДП №9

8.  ПрАТ «ЦГЗК»

       - Реконструкція та технічне переоснащення окувальної фабрики за  
рахунок встановлення нової випалювальної  машини продуктивністю 2,3 млн т.на рік

9.  ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»

        -  Будівництво комплексу  феросплавного виробництва потужністю 50 тис. т. на рік

10. VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd, Індія
       
        - Реконструкція та модернізація агломагшини №1 та етап -1 реконструкції 
та модернізації  агломашини №2. Стадії «ВЕ- базовий проект» та «DE- детальне проектування»   
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2018
1.  ПАТ "Запоріжсталь"
     - Модернізація газопроводу доменного газу Ду 3000 уздовж доменних печей 
та кільцевого газопроводу за ТЕЦ з метою підвищення тиску доменного газу на ТЕЦ.

    - Заміна газопальникового пристрою машини випалення вапняку КМ-14 агломераційного цеху .
   
2.  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
    - Паросиловий цех. Циркуляційна насосна станція №2 –БІС. Реконструкція контурів охолодження 
водогрійних охолоджувачів конвертерних газів конверторів №4, 5, 6 II блоку конвертерного цеху

    -  Реконструкція відділення безперервного розливу сталі з установкою комплексу машин 
безперервного лиття  заготовок №2 та №3

    -  Сортопрокатний цех №2. Реконструкція дрібносортного стану №4   
(будівля МС 250-4) з переведенням  на заготовку перерізом 150х150  мм 

3.  ПрАТ «Дніпровський метзавод»
    - Нове будівництво відділення безперервного розливу  сталі

4.  ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
     - Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в міжконусний простір ДП №1М

5.  ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
     - Будівництво комплексу повітророзподільчої установки ВРУ-25
  
6.  ВАТ «Завод кольорових  металів», м.Бахмут 
     - Заміна застарілого технологічного устаткування в пресово-волочильному цеху №2
та правильно-прокатному цеху №5

7.  ПрАТ «ЦГЗК»
     - Реконструкція та технічне переоснащення окувальної фабрики за рахунок встановлення 
нової випалювальної  машини продуктивністю 2,3 млн т.на рік

8.   АТ «ВМК «Красний Октябрь»
     - Техпереоснащення ЕСПЦ-2 з установкою вакуумних насосів для УВС-130

     - Реконструкція ЕСПЦ -2  з установкою сухого газоочищення для ДСП-200

9.   ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»
     - Будівництво комплексу  феросплавного виробництва потужністю 50 тис. т. на рік

10. АТ «Загорський трубний завод»
     - Будівництво третьої залізничної колії в трубоелектрозварювальному цеху  прольоту К-Л 
та видача труб для  завантаження в автотранспорт у прольоті К-Л по осі 16

11. VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd  , Індія
     - Реконструкція та модернізація агломагшини №1 та етап -1 реконструкції 
та модернізації  агломашини №2.  
Стадії «ВЕ- базовий проект» та «DE- детальне проектування»

12. «Steel Authority of India limited»
     - Бейсик. Аглофабрика №2 метзаводу в м.Бокаро,Індія

5 www.gipromez.com.ua
   



1.    ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
 
     - Реконструкція конвертерного цеху  з заміною газовідвідних трактів 
та спорудження нових газоочисних установок за конверторами №№ 4,5,6.

Виконання коригування проектно-кошторисної документації та ведення авторського нагляду
      - Сортопрокатний цех №2. Реконструкція дрібносортного стану №4 (будівля МС 250-4) 
з переведенням  на заготовку перерізом 150х150 мм
 
     - Реконструкція контурів охолодження водогрійних охолоджувачів конвертерних газів 
конвертерів № 4, 5, 6 другого блоку конвертерного цеху

2.    ПАТ "Запоріжсталь"
     - Модернізація систем енергозабезпечення доменних печей. Вентиляторна градирня 
на бризкальному басейні.
 
      - Реконструкція доменної печі №3 (ремонт 1 розряду)
 
3.    ВАТ «Завод кольорових металів» , м. Бахмут 
      - Заміна застарілого технологічного устаткування в пресово-волочильному цеху №2 
та правильно-прокатному цеху №5

4.    ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
      - Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом двох установок десульфурації чавуну

5.    ПрАТ «Дніпровський метзавод»
      - КХП. Реконструкція вуглепідготовчого відділення

6.    ТОВ «Проммашкомплект»
      - Комплекс з виробництва коліс для залізниці

7.    VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd  , Індія
      - Реконструкція та модернізація агломашини №1 та етап -1 реконструкції 
та модернізації  агломашини №2.  Стадії «ВЕ- базовий проект» та «DE- детальне проектування»

8.    «Steel Authority of India limited»
      - Бейсик. Аглофабрика №2 метзаводу в м.Бокаро,Індія

9.     АТ «ІЗОТЕХ ІНВЕСТ»
       - Завод з виробництва електрозварних прямошовних труб загального призначення 
та газонафтопровідних Д 630-2032 мм.

10.   АТ «ВМК «Красний Октябрь»
       - Техпереоснащення ЕСПЦ-2 з установкою вакуумних насосів для УВС-130

11.   АТ «ВМК «Красний Октябрь»
       - Реконструкція ЕСПЦ -2  з установкою сухого газоочищення для ДСП-200

12.   ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»
Будівництво комплексу  феросплавного виробництва потужністю50 тис. т. на рік

     2016
1.     ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
       - Реконструкція  конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів 
та спорудженням нових газоочисних установок за конверторами №№4,5 та 6.

2.     ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
       - Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом двох установок  десульфурації чавуну

     2017
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3.   ПрАТ «Дніпровський метзавод»
      - КХП. Реконструкція вуглепідготовчого відділення

4.   ПАТ «Запоріжсталь»
     - Реконструкція доменної печі №3 (ремонт 1 розряду)

5.   ТОВ «Проммашкомплект» 
     - Комплекс з виробництва коліс для залізниці

6.   ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»
     - Будівництво комплексу  феросплавного виробництва потужністю50 тис. т. на рік

7.   АТ «ВМК «Красний Октябрь»
     - Техпереоснащення ЕСПЦ-2 з установкою вакуумних насосів для УВС-130

     - Реконструкція ЕСПЦ -2  з установкою сухого газоочищення для ДСП-200

8.   АТ «ІЗОТЕХ ІНВЕСТ»
       - Завод з виробництва електрозварних прямошовних труб загального призначення 
та газонафтопровідних Д 630-2032 мм.

9.   VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd , Індія
        -  Реконструкція та модернізація агломагшини №1 та етап -1 реконструкції 
та модернізації  агломашини №2.  Стадії «ВЕ- базовий проект» та «DE - детальне проектування»

10.  «Steel Authority of India limited» Бейсик. Аглофабрика №2 метзаводу в м.Бокаро, Індія

     2015      

1.  ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
      - Реконструкція агломераційного цеху.

      - Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом двох установок десульфурації чавуну

2.  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
      - Авторський нагляд. ДЦ-1. ДП-6. Капітальний ремонт 1-го розряду.

      - Реконструкція  конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів 
та спорудженням нових газоочисних установок за конверторами №№ 4, 5 та 6.

3.  ПАТ «Запоріжсталь» Реконструкція доменної печі №3 (ремонт 1 розряду)
    
4.  ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
       - Доменний цех. Реконструкція повітронагрівачів ВН №6 та ВН №11     
із заміною піднасадочного обладнання та футерівки

5.  АТ «ІЗОТЕХ ІНВЕСТ»
Завод з виробництва електрозварних прямошовних труб загального призначення 
та газонафтопровідних Д 630-2032 мм.

6.  ТОВ «Проммашкомплект» Комплекс з виробництва коліс для залізниці

7.  «Steel Authority of India limited» Бейсик. Аглофабрика №2 метзаводу в м. Бокаро, Індія.

8.  VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd, Індія

      - Реконструкція та модернізація агломагшини №1 та етап -1 реконструкції 
та модернізації  агломашини №2.  Стадії «ВЕ- базовий проект» та «DE- детальне проектування»
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7.  «STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED»
      - Бейсик. Аглофабрика №2 метзаводу в м.Бокаро,Індія.

8.  VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd, Індія
      - Реконструкція та модернізація агломагшини №1 та етап -1  
реконструкції та модернізації  агломашини №2.  Стадії «ВЕ- базовий               
проект» та «DE- детальне проектування»

      2014
1.   ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ»
      - Реконструкція киснево-компресорного цеху з встановленням газифікатора.

      - Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом двох установок  десульфурації чавуну
Реконструкція доменного цеху зі спорудженням комплексу підготовки
та вдування  пиловугільного палива у доменні печі №№     1М, 8,9  та 12

2.   ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
      - Коксохімічне виробництво. Реконструкція комплексу коксових батарей №№5,6. 

      - Реконструкція  конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів 
та спорудженням нових газоочисних установок за конверторами №№4,5 та 6.

3.   ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
      - Реконструкція сталеплавильного виробництва з будівництвом киснево-конверторного цеху 
та ливарно-прокатних модулів

      - Реконструкція доменної печі №3 (ремонт 1 розряду)

4.   ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТЗАВОД»
      - Технічне переоснащення стану 800

5.   АТ «ІЗОТЕХ ІНВЕСТ»
      - Завод з виробництва електрозварних прямошовних труб загального призначення 
та газонафтопровідних Д 630-2032 мм.

6.   АТ «ВМК «КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ»
      - Техпереоснащення пічного господарства  цеху оснащення металопрокату (ЦОМП) 
та відділення  листового прокату  
     
7.   VIZAGSTEEL  RashtriyalspatNigamLtd, Індія
      - Реконструкція та модернізація агломашини №1 та етап -1 реконструкції  
та модернізації  агломашини №2.  Стадії «ВЕ- базовий проект» 
та «DE- детальне проектування»

8 www.gipromez.com.ua
   



2. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

     -  Реконструкція  конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів 
та спорудженням нових газоочисних установок за конверторами №№ 4, 5 та 6.

3. ПАТ «Запоріжсталь»
    - Агломераційний цех. Реконструкція агломашини №1.

    - Відновлювальний ремонт доменної печі №4.

4.  АТ «ТАГМЕТ»
     - Техпереоснащення мартенівського цеху. Будівництво комплексу ДСП-150

     - Техпереоснащення мартенівського цеху.  Будівництво установки вакуумування сталі 

5.  ЗАТ «Науково-виробнича компанія «Екологія»

    - Комплекс по глибокій переробці зерна для виробництва амінокислот.

6.  ТОВ «Євраз Каспіан Стан»

    - Комплекс дрібносортного стану потужністю 450 тис.т. на рік

7.  ТОВ «НЛМК-Калуга»
     - Будівництво електрометалургійного заводу і загальнозаводських об'єктів 
для виробництва дрібносортного прокату.

8.  АТ «ВМК «Красний Октябрь»
     - Техпереоснащення пічного господарства  цеху оснащення металопрокату (ЦОМП) 
та відділення  листового прокату 
  
 9. ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»
     - Електросталеплавильний комплекс з виробництва 
безперервнолитої заготовки потужністю 600 тис.т. на рік.

10.  ПАТ «Енергомашспецсталь»
    - Реконструкція електросталеплавильного цеху зі спорудженням комплексу ДСП-70.

11.  АТ «ІЗОТЕХ ІНВЕСТ»
     - Завод з виробництва електрозварних прямошовних труб загального значення 
та газонафтепровідних.

12.  ЗАТ «Татсталь»
    - Будівництво електрометалургійного заводу ЗАТ «Татсталь».

13.  АТ «Камський металургійний комбінат «ТЕМПО»
    - Будівництво металургійного заводу в складі сталеплавильного 
та прокатних цехів з об'єктами комплексу потужністю 500 тис. т. на рік.

14.  ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
    - Будівництво нової доменної печі корисним обсягом 3000 м.

1.  ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
      - Реконструкція доменного цеху зі спорудженням комплексу підготовки 
та вдування  пиловугільного палива у доменні печі №№ 1М, 8, 9  та 12

      - Вдування пиловугільного палива  до вапняно- обпалювальних печей конвертерного цеху

 2013
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- Реконструкція  конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів 
та спорудженням нових газоочисних установок за конверторами №№4,5 та 6.

      - Авторський нагляд за капітальним ремонтом з реконструкцією ДП№6. 

2.  ПАТ «Запоріжсталь»
      - Агломераційний цех. Реконструкція агломашини №1. 

      - Відновлювальний ремонт доменної печі №4.

      - Реконструкція сталеплавильного виробництва з будівництвом 
киснево-конверторного цеху та ливарно-прокатних модулів

3.   ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
      -В ізуалізація архітектурної конструкції. 

4.   ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
      - Реконструкція доменного цеху зі спорудженням комплексу підготовки 
та вдування  пиловугільного палива у доменні печі №№ 1М, 8,9  та 12
  
5.   ПрАТ «ММК  ім.Ілліча»
      - Будівництво киснево-конвертерного цеху  потужністю 5,0 млн. т. на рік

6.   ТОВ «МЗ «Дніпросталь»
      - Електросталеплавильний комплекс з виробництва безперервнолитої заготовки.

7.   АТ «Науково-виробниче об'єднання «Тяжпромарматура»
     - Будівництво «Суходольського заводу спеціального важкого машинобудування».

8.    АТ «ТАГМЕТ»
     - Техпереоснащення мартенівського цеху. Будівництво комплексу ДСП-150

9.    ТОВ «ОМЗ - Спецсталь».
      - Технічне переоснащення сталеплавильного цеху №8 зі спорудженням 
установки позапічної обробки сталі LF+VD/VOD

10.  ТОВ «НЛМК -Калуга».
     - Будівництво електрометалургійного заводу і загальнозаводських об'єктів   
для виробництва дрібносортного прокату.

11.  ТОВ «Євраз Каспіан Стан»
      - Прокатний комплекс потужністю 450 тис. т. на рік

12.  ТОВ «Ворскла-сталь»
      - Будівництво металургійного заводу потужністю 3 млн. тонн литих слябів за рік.
     
13.  ПАТ «Енергомашспецсталь»
      - Реконструкція електросталеплавильного цеху зі спорудженням комплексу ДСП-70.

14.  АТ «Виксунський металургійний завод»
      - Будівництво товстолистового стану  5000.   

      
1.   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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15.  АТ «ОМК-Сталь»
       - Ливарно-прокатний комплекс.

16.  АТ «Лебединський ГОК»

     - Цех гарячого брикетування заліза №2.

17.  ТОВ «Проммашкомплект»
    -  Комплекс з виробництва безперервнолитої заготовки з відходів виробництва та металолому.

18.  ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод»
      - Електросталеплавильний комплекс з виробництва безперервнолитої 
заготовки потужністю 600 тис. т. на рік.
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   Україна, 49000, Дніпро,
   вул. Січеславська Набережна, 17

   телефон : +38 (056) 756-23-51
   факс:          +38 (056) 778-10-89

     e-mail :       POSTMASTERGIPROMEZ@GMAIL.COM
   сайт:          WWW.GIPROMEZ.COM.UA
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