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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
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 ТОВ «Укрелектроапарат» було засноване 1957 році як профільне 
підприємство  по  виробництву  силових  трансформаторів та КТП. Протягом усієї  
історії  підприємство  не змінювало  свого напрямку  діяльності. На той час 
підприємство мало назву «Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій». 
 Всього за 15 років своєї  роботи  підприємство  стало  лідером  
промисловості  в  Хмельницькій  області. В  70-ті  роки  завод  нагороджено 
трьома  відзнаками  за  свою  діяльність: Орден  трудового червоного прапору, 
перехідним червоним прапором  ЦК КПРС,  перехідним прапором  галузевої  
профспілки.  За  всю  історію  заводу  більш  як  250 працівників підприємства 
отримали вищі державні нагороди. 
 В 80-х роках підприємство значно розширило географію поставок, що дало 
можливість різко підвищити обороти випуску основної продукції. В 90-х роках 
завод зумів  переорієнтуватися на  нові  умови ринку та зберегти колектив та 
пережити важкі часи розпаду радянського союзу. 2000-ні, роки – подальшого 
розвитку, технічного переоснащення заводу  та успішної роботи підприємства. 

Історія підприємства 

червень 2020 



- на сьогоднішній день на заводі працює більш як 600 працівників. 
- виробничі площі налічують в собі понад 60000 м². 
- на підприємстві існує повний замкнутий цикл по виробництву  
    силових трансформаторів та КТП, що налічує 9 окремих цехів. 
- завод має потужні конструкторські відділи, що дає змогу самостійно 

розробляти усю продукцію підприємства. 
- гама продукції налічує більш як 600 типів трансформаторів та КТП. 
- підприємство має власну залізничну інфраструктуру на   
    території, що дає можливість відправляти продукцію на експорт в 
    будь які куточки Євразії. 
- виробнича потужність заводу складає понад 700 шт. трансформа- 
    торів та 200 шт. КТП на місяць.  
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Підприємство сьогодні 
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- енергогенеруючі компанії;  
- енергопостачальні компанії, є основними споживачами усієї 
     номенклатури підприємства; 
- продукція для будівництва електровозів (тягові трансформатори  
    та дроселі); 
- продукція для електрифікації інфраструктури залізничних доріг; 
- продукція для газових та нафтодобувних компаній; 
- продукція яка застосовується в електростанціях з альтернативними 
     джерелами енергії (вітрова, біогазова та сонячна енергетика); 
- продукція  для живлення малих та великих промислових об'єктів; 
- продукція для будівництва та сільського господарства. 
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Основні споживачі продукції підприємства 

червень 2020 
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Підприємство являється постачальником  
обладнання для наступних компаній. 

Генеруючі компанії 
«Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго»….; 
Енергопостачальні компанії 
«ДЕТЕК», Холдинг «VS energy», «Київобленерого», «ПрикарТОВяобленерго»; 
«Львівобленрго», «Одесаобленрего», «Хмельницькобленерго», «Кіровоградобленерго», 
«Житомиробленерго», «Київенерго»… 
Електровозобудування 
«Крюківський вагонобудівний завод», «Новочеркаський електровозо- 
будівний завод», «Деміховский електровозобудівний завод»….,  
«Дніпропетровський електровозобудівний завод»…..,  
Залізниця 
«Укрзалізниця», «Туркменська залізниця», «казахстанська залізниця» «ТМХ» 
Нафтова та газова промисловсть 
«Укрнафта», «ТНК», «Лукойл», «Нафтогаз», «Роснафта», «Татнафта»….. 
Нетрадиційні джерела енергії 
«Активсолар», «Ренджі Девелопмент», «3В пауер Україна», «ТКС», «Інфініті Енерджі», 
«ПЕК», «Родина енерджі груп», «Рентехно», «Токмак солар енржді», «Екотехнік»…. 
Підприємства 
«Метінвест», «Інтерпайп», «АрселорМіттал» та багато інших… 

 
червень 2020 



Силові масляні трансформатори 
Тип: ТМГ, ТМ, ТМЗ, ТМН, ТМГСУ, ТМЕ, ТМПНГ, ТМГФ, ТМЖ, 
ОМЖ, ОМП, ОМ, НТАМИ, НОМИ 
Силові сухі трансформатори 
Тип: ТСГЛ, ТЗГЛ, ТСН, ТСЗН 
Силові тягові трансформатори 
Тип: ОДЦЕ, ОНДЦЕ, ОДЦЕР,  
КТП малого габариту 
КТПС (стовбові), КТП (мачтові), КТП1м (кіоскові), КТПТО, КТПЖ 
КТПЖО, КТПО, КТПТО 
КТП  великого габариту 
КТПГС, КТПГСМ, 2КТПГС, КТПБМ, КТПБМУ, КТП (промислові), 
КТППН, КУПНА, КУВНПКС 
КТПБ в бетонній оболонці 
КТПБ, 2КТПБ, КТПБС 
Щитове обладнання 
КСО, ЩО, ШРНН, КУ, ЩВП, КРУ 
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Основна номенклатура підприємства 
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 
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Географія поставок підприємства 

Обсяг експорту в загальному випуску продукції складає  до 70% 
червень 2020 
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Комплекс основного обладнання для виробництва продукції 
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Координатно-револьверний прес виробництва «FINN-POWER», Фінляндія 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Лінія розкрою електротехнічної сталі «L.A.E», Італія  
червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

3-D обробляючий центр «AVIA», Польща  
червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Автоматизований  листогиб виробництва «FINN-POWER», Фінляндія  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Автоматизований  листогиб виробництва «ERMAK», Туреччина  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Гільйотинні ножиці  «ERMAK», Туреччина  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Токарно-револьверний верстат «DMG», Німеччина 
червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Станок лазерної різки виробництва «TRUMPF», Німеччина  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Лінія розкрою електротехнічної сталі «GEORG», Німеччина  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Кантувачі для активних частин «L.A.E.», Італія  

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Станки для намотки обмоток НН та ВН «TUBOLY», Швейцарія  

червень 2020 



18 

ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Лінія для виробництва гофростінок «L.A.E.», Італія  
червень 2020 



19 

ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Лінія порошкового покриття італійського виробництва  

червень 2020 



На  території заводу діє акредитований випробувальний центр  
сертифікований «Національним агентством з акредитації України». 
Центр має право проводити випробування електротехнічної продук- 
ції інших виробників.   
 
Крім того підприємство має ряд міжнародних сертифікатів від 
провідних електротехнічних лабораторій: «KEMA» Нідерланди, 
«Lloyd´s» Англія, «VNL» Угорщина. 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Управління системою якості на підприємстві 

На  підприємстві запроваджена в 1997 році та успішно діє й до сьогодні 
система управління якістю ISO 9001. Завод сертифікований німецьким 
експертним центром “TUV”. 
 
 

Сертифікація та випробування 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 

Сертифікати відповідності системи якості ISO 9001 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 

Сертифікати випробування трансформаторів у випробувальному центрі «КЕМА». 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 

Сертифікати випробування трансформаторів у випробувальному центрі «Lloyds». 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 

Сертифікати випробування трансформаторів у випробувальному центрі «VEIKI-VNL». 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

червень 2020 

ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ ЗАВОДУ 
(КОРОТКИЙ ОПИС ЗАСТОСУВАННЯ - ФОТО) 



26 червень 2020 
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28 червень 2020 



29 червень 2020 
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Трансформатори типу 

червень 2020 
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ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 

Обладнання для альтернативної енергетики 
- Розробка 
- Виробництво 
- Сервіс 

червень 2020 



38 червень 2020 

Продукція для альтернативної енергетики 
- силові масляні трансформатори; 
- силові сухі трансформатори; 
- комплектні трансформаторні підстанції в  
    бетонній оболонці; 
- комплектні трансформаторні підстанції в  
    металевій оболонці; 
- комплектні трансформаторні підстанції в  
    утепленій оболонці; 
- шафи захисту інверторів по напрузі DC та АС 
- розподільчі пристрої РП 10-35 кВ; 
- «combiner вox» - шафи напруги DC; 
- конструкційні елементи для встановлення  
    сонячних панелей; 



Силові трансформатори 
Основні технічні характеристики  

- номінальна напруга ВН 3-35 кВ; 

- номінальна напруга НН 220 - 1000 В; 

- потужність 250-6300 кВА;  

- конструктивне виконання: двообмоточні,  

    трьохобмоточні; 

- рівень втрат Pxx та Ркз: стандартний, покращений 

    рівень, та згідно COMMISSION REGULATION (EU)  

    No 548/2014 of 21 May 2014 (Ecodesign Consultation)  

 

 
39 червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
Підключений ТМГ-1000 кВА 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

ТМГ-2000, 1600 Ква для сонячної енергетики 

червень 2020 
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Пристрій моніторингу трансформаторів R.I.S. (тиск, рівень масла, 
температура масла) 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

КТПБ-1600 кВА з підключеним ТМГ-1600 кВА 

червень 2020 
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Комплектні трансформаторні підстанції 
Основні технічні характеристики  

- номінальна напруга ВН 3-35 кВ; 
- номінальна напруга НН 220 - 450 В; 
- потужність 250-6300 кВА;  
- конструктивне виконання: металеві, в бетонному  
    корпусі, в сендвіч панелях (утеплені); 
- кліматичне виконання -60 до +50 °С;  
- термін служби не менше 30 років; 
- можливість індивідуальної розробки в найкоротші 
    терміни. 
 

ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
Відвантаження КТПБ-1600 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” Монтаж КТПБ 1600 на об'єкті 
СЕС компанії «Ренджі Девелопмент» 

червень 2020 р. 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” Відсік НН ( Інвертори по 880 кВт - 2 шт.) 

червень 2020 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
Серійне виробництво КТПБ - 1600 кВА 

червень 2020 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
Серія трансформаторів ТМГ-1400  для СЕС  

«Токмак Солар Енерджі» 

червень 2020 49 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
Виробництво КТПБ 1600 для компанії «3В Пауер Україна» СЕС у 

Вінницькі області 

червень 2020 50 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 51 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП 2000 кВА 35 кВ для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 51 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 52 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

КТП 2500 35 кВ для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 53 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП 2500 35 кВ для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 54 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

КТП 2000 35 кВ для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 55 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 56 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 57 
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ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 59 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
КТП для СЕС стрінгового типу 

червень 2020 60 



ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

Бажаємо успіху Вам та Вашій компанії! 
 
 

 
 
 

Тел: +38 (0382) 788-454 
Тел: +38 (0382) 788-425 
Email: zakaz@uea.km.ua  Web: www.uea.com.ua  
29000, Хмельницький, вул. Чорновола 120 
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