
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ДІПРОГАЗ» 

Якість  
       Надійність 
              Оперативність 



• створено в 2001 р.; 
• основу колективу складаю   

50 кваліфікованих інженерів; 
• набутий досвід у провідних 

проектних інститутах України та 
Росії; 

• рѐд спеціалістів сертифіковано в 
Україні та Росії; 

• на основні види діѐльності 
одержані ліцензії в Україні та Росії; 

• передача досвіду молодим 
спеціалістам; 

• оперативне і ѐкісне виконаннѐ 
замовлень; 

• оснащеннѐ сучасними 
персональними комп’ятерами; 

• найновіші програмні комплекси;  
• високоѐкісна копіявальна техніка;  
• новітні інструменти длѐ 

інженерних вишукувань. 

Про компанію 



Першочергові цілі: 
• диверсифікаціѐ спектру послуг, що надаятьсѐ; 
• одержаннѐ міжнародного сертифіката ѐкості та постійне підвищеннѐ ѐкості 

продукції; 
• співпрацѐ з іноземними та вітчизнѐними компаніѐми; 
• пошук нових, оригінальних підходів у роботі з максимальним  використаннѐм 

потенціалу підприюмства; 
• постійне оновленнѐ техніки та програмних засобів; 
• участь у семінарах, конференціѐх і курсах підвищеннѐ кваліфікації; 
• стабільне підвищеннѐ рівнѐ фінансового благополуччѐ компанії в цілому і кожного 

працівника зокрема; 
• підвищеннѐ соціального захисту длѐ працівників компанії. 

 

Стратегії компанії: 
• забезпеченнѐ життюздатності; 
• динамічний розвиток; 
• збільшеннѐ сегменту ринку СНГ; 
• вихід на міжнародний рівень; 
• стабільне збільшеннѐ прибутку; 
• впровадженнѐ системи управліннѐ ѐкістя проектуваннѐ відповідно до 

міжнародних стандартів. 

Стратегія та цілі 



Структура компанії 

За роки існуваннѐ у компанії сформувалась гнучка 
структура з врахуваннѐм ринкових змін в регіонах 
виконаннѐ робіт, ѐка забезпечую постійний розвиток 
підприюмства і виробничої програми. Створені  нові 
додаткові відділи: кошторисної документації та випуску 
проектної документації.  



Персонал компанії «ДІПРОГАЗ»  – це 
не просто група досвідчених 
спеціалістів, а згуртований колектив 
однодумців, об’юднаний бажаннѐм 
оперативно і ѐкісно виконувати 
замовленнѐ, виборені в жорсткій 
конкурентній боротьбі. Основу 
колективу становить група з 50 
кваліфікованих інженерів, кожен з 
ѐких працявав більше десѐти років 
за спеціальністя у провідних 
проектних інститутах України та Росії. 

Персонал компанії  
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• магістральні газопроводи з компресорними станціѐми та замірними спорудами; 
• об`юкти газифікації; 
• енергозберігаячі технології; 
• проведеннѐ погоджень та отриманнѐ дозволів; 
• технічні та економічні дослідженнѐ; 
• інженерні топографічні, геологічні та екологічні вишукуваннѐ длѐ будівництва; 
• засоби зв`ѐзку, електро-, водопостачаннѐ, каналізації та інші комунікації; 
• корозійні обстеженнѐ трубопроводів, засоби електрохімзахисту; 
• тендерна документаціѐ; 
• паспортизаціѐ об`юктів нафтогазової галузі. 

 

Напрямки діяльності  



Напрямки діяльності  

• загально будівельні інженерні проекти длѐ різних галузей 
промисловості; 

• техніко-економічні обґрунтуваннѐ об`юктів та інвестиційні проекти в 
нафтогазовому комплексі; 

• вибір трас газопроводів, майданчиків длѐ майбутніх об`юктів та 
виконаннѐ необхідних узгоджень; 

• розрахунки, дозволи та проекти по охороні навколишнього 
середовища; 

• комплектуваннѐ, закупівлі та поставки обладнаннѐ з України та інших 
країн; 

• пошук підрѐдних підприюмств длѐ будівництва, технічний та 
авторський наглѐд за будівництвом, виконаннѐ документації «ѐк 
побудовано»; 



Компресорні станції: 
•КЦ 3-біс КС 16 «Юбилейнаѐ» , реконструкціѐ, (Росіѐ); 
•КЦ 4 КС 16 «Юбилейнаѐ», реконструкціѐ, (Росіѐ); 
•КС «Красилів» САК ГТК-10; 
•КС Пролетарського ПСГ , реконструкціѐ; 
•Дожимні КС Комишнѐнського, Потічанського, Горобцівського, Опішнѐнського 
газоконденсатних родовищ; 
•КС «Новосибирскаѐ» , «Няксеница» технічне обстеженнѐ,  
інженерні вишукуваннѐ,(Росіѐ). 

Реалізовані проекти (основні об'єкти) 



Лінійна частина газопроводів (ділянки): 
•Починки – Грѐзовець; 
•Парабель – Кузбас; 
•Береговий трубопровод Киѐнли – кордон республіки Казахстан, Туркменістан; 
•Ухта – Торжок; 
•Торжок – Мінськ - Івацевичі; 
•Модернізаціѐ магістрального газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород; 
•Капітальні ремонти лінійної частини магістральних газопроводів та переходів через 
автодороги, водні перешкоди. 

Реалізовані проекти (основні об'єкти) 



Об'єкти інфраструктури: 
•Реконструкціѐ об'юктів інфраструктури ВАТ «Северные магистральные 
нефтепроводы». 

Реалізовані проекти (основні об'єкти) 

АГНКС: 
•Мамадиш, Чистопіль, Татарстан (Росіѐ); 
•Нова Каховка (Україна). 
 
Паспортизація об'єктів: 
•Газотранспортна система України. 

ГРС: 
•Войсковиці, Зубцов, Красноармеюц, Труд, Верхньоволжська (Росіѐ); 
•Мартусівка, Ладижинка, Калуш, Новоархангельськ (Україна). 



Україна: 
НАК «Нафтогаз України»  
ДК «Укртрансгаз» 
УМГ «Київтрансгаз» 
УМГ «Черкаситрансгаз» 
УМГ «Харківтрансгаз» 
УМГ «Прикарпаттрансгаз» 
УМГ «Донбастрансгаз» 
ДК «Укргазвидобуваннѐ» 
ПАТ «Укргазпроект» 
ПАТ « ВНІПІтрансгаз» 
ЗАТ « Газтранзит» (м. Київ) 
ДК «Полтавагазвидобуваннѐ» 
Компаніѐ «Ітера» 
ОДА України 
ТОВ «Укргазтех» 
ТОВ «ТІК» 

Основні Замовники 



Росія: 
ОАО «Стройтрансгаз» 
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» 
Компаніѐ «Petrogaz» 
ЗАО «Машэкспорт» 
ОАО «Гипрогазцентр» 
ООО «Ортнефтехим» 

Основні Замовники 
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Ліцензії та дозволи 



Ліцензії та дозволи 



За час існуваннѐ ТОВ «ДІПРОГАЗ» створено представництва в містах Москва та Нижній 
Новгород (Російська Федераціѐ). 
Також існуять Дочірні компанії в містах Івано-Франківськ та Київ длѐ вирішеннѐ 
локальних задач. 

Представництва компанії 



Контактна інформація 

вул. Артема, буд. 74, м. Київ, Україна, 04050; 
вул. Нагірна, буд. 19, м. Київ, Україна, 04107; 
 
тел.: +38 (044) 206 53 12  
факс: +38 (044) 483 34 13  
 
e-mail: diprogaz@post.com.ua  
www.diprogaz.com.ua 
 
 



Готові до співпраці! 


