
IАМ КЛАСТЕР ЗАПОРIЖЖЯ 
«ІНЖИНІРИНГ - АВТОМАТИЗАЦІЯ - МАШИНОБУДУВАННЯ»

Спільні дії 
заради розвитку



Запорізький регіональний кластер «Інжиніринг - Автоматизація - 
Машинобудування» разом із партнерами надає передумови для 
розвитку підприємств-учасників, галузевих представників, а 
також - є рушійною силою для економічного розвитку Запорізь-
кого регіону.

Ми прагнемо навчатися, нарощувати сили та виходити на нові 
ринки, отримувати великі замовлення. Адже група компаній, що 
взаємодіє в одній структурі, може досягти значно більших резуль-
татів, ніж одна.

Кластер «ІАМ» створено за ініціативи Запорізької торгово-
промислової палати, Асоціації Підприємств Промислової 
Автоматизації України, Національного університету «Запо-
різька політехніка» та групи запорізьких компаній. 

www.cci.zp.ua

zp.edu.ua

www.appau.org.ua

Буклет підготовлено Запорізьким регіональним кластером «Інжиніринг - Автоматизація - Машинобудування» в межах проєкту 
«Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business: конкурентоспроможність 
та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою 
федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих 
умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до 
сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України 
від наслідків COVID-19.

Зміст буклету є виключною відповідальністю Запорізького регіонального кластеру «Інжиніринг - Автоматизація - Машинобуду-
вання» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, уряду Німеччини, GIZ.
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Кластер ІАМ
Об’єднує провідних гравців Запорізького регіону в 
секторах промислового інжинірингу, автоматизації, 
ІТ та машинобудування.

УЧАСНИКИ КЛАСТЕРУ

КОЛАБОРАЦІЯ
СИНЕРГІЯ

НАУКОВЦІ

ВЛАДА

БІЗНЕС

ГРОМАДСЬКІСТЬ

НАША МІСІЯ:
Зростання економічного потенціалу Запорізького регіону через фор-
мування конкурентоспроможності учасників кластеру та розвиток регі-
ональної інноваційної екосистеми промислових високотехнологічних 
секторів.

www.iamcluster.zp.ua www.cluster.zp.ua

Перші міжнародні угоди
Угода про співпрацю Запорізького кластеру «ІАМ» і Литовського 
автомобільного кластеру (вересень 2021 р.)

Меморандум про співпрацю з INDUSTRY CLUSTER 4.0 – чеським 
об’єднанням інженерних та ІТ-компаній (листопад 2021 р.)

54

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ КЛАСТЕРУ



Засновники і учасники 
кластеру «ІАМ» 

ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Президент Запорізької торгово-промислової палати
Володимир ШАМІЛОВ

Традиційно Запорізька ТПП приділяє велику увагу розвитку експортного 
потенціалу регіонального бізнесу та надає комплекс послуг щодо супроводження 
зовнішньоекономічної діяльності, експертизи, декларування, сертифікації похо-
дження товарів, виступає гарантуючою організацією, що видає в Україні карнети 
А.Т.А., надає бізнесу юридичні, освітні послуги, презентує економічний потенціал 
запорізьких підприємств під час конгресно-виставкових заходів і бізнес-місій.

Наші партнери – бізнес-асоціації країн Європи, Латинської Америки, Близького 
Сходу, Азії. Загалом діє близько 70 двосторонніх угод про співпрацю.

Запорізька торгово-промислова палата – член Виставкової Федерації України 
– працює на ринку виставкових послуг з 1997 року. З 2009 року – заходи організо-
вуються у власному виставковому центрі «Козак-Палац» – сучасному комплексі з 
загальною площею більше 10 тис. кв. м та розвинутою інфраструктурою. Це най-
більший виставковий центр південно-східного регіону України.

Гарантом якості послуг виступає впроваджена система менеджменту якості, що 
відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, сертифікована в системі, 
що підтверджено міжнародним сертифікатом  DEKRA.

Контакти:
+38 (061) 213-50-24
+38 (061) 233-26-54

cci@cci.zp.ua
www.cci.zp.ua

www.expo.zp.ua

Запорізька торгово-промислова палата є частиною світової та 
національної системи торгово-промислових палат, створює 
умови для підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом 
надання консалтингових, експертних, маркетингових послуг. 
Компанії - члени Палати представляють практично всі галузі еко-
номіки.
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98
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Ректор, к.т.н., професор Віктор ГРЕШТА

Університет готує спеціалістів для авіаційної, авіакосмічної, електротехнічної, 
електроенергетичної, металургійної, машинобудівної, радіоелектронної промис-
ловостей. Викладацький склад налічує понад 670 осіб, з яких 82 доктори наук, про-
фесори та 325 кандидатів наук, доцентів. До складу університету входять п'ять 
фахових коледжів. 

НУ «Запорізька політехніка» - потужний навчальний і науково-дослідний комп-
лекс, який оснащено сучасним дослідницьким обладнанням, він виконує великий 
обсяг фундаментальних і прикладних досліджень.

Працює навчальний центр «Освіта для бізнесу та кар’єри» та «Дитячо-юнаць-
кий науковий університет «Запорізька політехніка». Університет активно співпра-
цює з Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в 
питаннях популяризації та впровадження STEM-освіти для школярів і підвищення 
кваліфікації вчителів. Для забезпечення ефективної співпраці з бізнесом та 
підтримки інноваційних розробок в університеті створено бізнес-інкубатор, 
навчально-науковий простір «TechnoHUB», навчально-науковий центр «Інжині-
рингова школа Ноосфера НУ «Запорізька політехніка», лабораторія штучного 
інтелекту, центр індустрії 4.0.

Контакти:
+38 (061) 764 25 06  

rector@zp.edu.ua 
https://zp.edu.ua

Національний університет «Запорізька політехніка» є найбіль-
шим закладом вищої політехнічної освіти у південно-східній час-
тині України з понадвіковою історією. В університеті навчається 
більше 9 тисяч студентів за 41 спеціальністю, 150 програмами 
освітньо-наукових рівнів вищої освіти «бакалавр», «магістр» та 
«доктор філософії». Ведеться підготовка як з технічних, комп’ю-
терних так і економіко-гуманітарних спеціальностей. 

Генеральний директор Асоціації 
Підприємств Промислової Автоматизації України 
Олександр ЮРЧАК

Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ) 
представляє інтереси української спільноти промислової автоматизації – 
вендорів, інтеграторів АСУТП-ІТ, розробників, машинобудівників, навчаль-
них закладів, замовників. В основі діяльності Асоціації лежать принципи 
співробітництва і спільного вирішення спільних проблем, властивих бага-
тьом прогресивним співтовариствам, в тому числі і в Україні.

З початку свого існування АППАУ пройшла довгий шлях консолідації 
гравців різних галузей і категорій. Сьогодні – це зріла організація, що вклю-
чає більше 50 гравців з усіх категорій ринку. Це визнаний в Україні лідер 
Руху «Індустрія 4.0 в Україні», автор національної стратегії 4.0, фундатор 
Технічного комітету 185 (стандарти IEC / ISO), партнер багатьох промисло-
вих і хайтек-лідерів думок. Асоціація тісно співпрацює з міністерствами 
Кабінету Міністрів України в створенні порядку розвитку промислових хай-
тек-ринків.

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ
АВТОМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Контакти:
 +380 63 776 89 69
+380 50 327 34 61
info@appau.org.ua
https://appau.org.ua
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Генеральний директор Едуард ТРОЦЕНКО 

Наші експертні компетенції:
• роботи підвищеної небезпеки для електричних установок і технологічного 

обладнання напругою до 330 кВ;
• розробка програмного забезпечення для автоматизації технологічного про-

цесу АСУ ТП і програмного забезпечення IT, управління виробництвом, включаю-
чи рівень MES, ERP;

• рішення з використанням цифрової ідентифікації, машинного зору, самонав-
чаючихся нейронних мереж;

• виробництво і постачання шаф для АСУ ТП, ПКУ, силових розподільних шаф 
0,4 кВ, в тому числі на умовах ліцензії SIVACON фірми SIEMENS;

• монтаж, налагодження і введення в експлуатацію обладнання;
• забезпечення технічною підтримкою і навчання персоналу замовника;
• поставка обладнання світових провідних виробників.
ІНФОКОМ ЛТД – команда однодумців: молодих, амбітних, відповідальних. 
За 25 років на ринку ми виконали більше 1000 проектів.
Наші компетенції підтверджують світові гіганти в сфері автоматизації.

ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД»

Контакти:
+38 (061) 213-78-55
+38 (067) 616-87-58
+38 (050) 341-71-09

sales@ia.ua
www.ia.ua  

ІНФОКОМ ЛТД спеціалізується в області застосування іннова-
ційних технологій, рішень щодо розподілу енергії та впрова-
дження програмних продуктів, які забезпечують автоматизацію 
і отримання повної інформації про поточні процеси. 

Директор Кирило КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ

Підприємство засноване у 1992 році. Triada-Welding - інжинірингова компанія, 
системний інтегратор роботизованих комплексів. Спеціалізується у наданні інже-
нерно-технічних послуг, розробці технологій, пов'язаних із розвитком і станов-
ленням різних зварювальних виробництв. Успішно вирішує завдання будь-якої 
складності в сфері проектування, інжинірингу, розробки технологій зварювання, 
інтеграції та запуску роботизованих зварювальних комплексів.  Має власний 
виробничо-технічний центр з повною діагностичною базою для вивчення ади-
тивних технологій 3D-друку, веде дослідницьку роботу в цьому напрямку.

Основні напрями діяльності:

ТОВ «ТРІАДА ЛТД КО»

Контакти:
+38 067 333 10 58
+38 050 322 95 53
sales@triada-welding.com
www.triada-welding.com

Місія компанії:
Ми робимо світ технологічнішим, створюючи розумні 

виробництва.

- інжиніринг;
- технології процесів зварювання;
- адитивні, 3D-технології;
- роботизація зварювальних 
   процесів;
- аутсорсинг;

- постачання зварювального 
   устаткування і матеріалів;
- виробництво систем захисту при 
   зварюванні;
- проектування та виробництво 
   зварювальної оснастки і 
   кондукторів;
- навчання і R&D.
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ТОВ «РОЛЛ ГРАНД»

Директор Владислав БАЩЕВАНЖИ

 Компанія спеціалізується на виробництві фурнітури для воріт (відкатних, 
консольних, підвісних, розпашних, секційних).

Ми представлені на ринках Белорусі, Казахстану, Молдови, Литви, Латвії.
Шукаємо партнерів у країнах Європи, Азії та Африки.

Контакти:
+38 067 612 95 11
director@rollgrand.com
www.rollgrand.com
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Директор Михайло ГРЕЧУХА

Підприємство виробляє, ремонтує та монтує:
 Котли утилізатори, деаератори та деталі промислових котлів.
Газоочисне обладнання.
Будівельні металоконструкції.
Ємності та резервуари, заправні та перекачувальні станції.
Навісне та причіпне сільгоспобладнання.
Зварні труби, вентиляція та деталі трубопроводів (відводи, переходи, 

трійники і компенсатори).
Швидкомонтовані будівлі та ангари.
Виготовлення обладнання по кресленнях або за зразком замовника.
Кваліфікація фахівців підприємства дозволяє здійснити проєкт від ідеї до 

повної його реалізації.

ТОВ «ПК КОТЛОМОНТАЖ»

Контакти:
+38 050 341 55 65

www.steel-work.com.ua

Промислова компанія ТОВ «ПК КОТЛОМОНТАЖ» була 
реструктуризована в 2015 році. Історія діяльності підпри-
ємства починається у 1992 році. Основними напрямами 
діяльності підприємства є виробництво і ремонт метало-
конструкцій і нестандартного обладнання з рядових і 
нержавіючих марок сталі. Виконання будівельно-монтаж-
них і пусконалагоджувальних робіт.



14

ТОВ «БЛИСК МЕТАЛ СЕРВІС ПРО»

Директор Володимир МИСОВ

ТОВ «Блиск Метал Сервіс ПРО» створено у вересні 2016 року. Спеціаліза-
ція підприємства – виробництво обладнання із поліпропілену для гальва-
нічних процесів, постачання випрямлячів напруги (електричного облад-
нання) європейського виробництва (компанія «KraftPowercon Sweden AB») 
для промислових підприємств.

Окрім того, компанія здійснює виробництво різноманітних виробів із 
поліпропілену для промислових процесів, а також здійснює механічну 
обробку металевих виробів. Товариство забезпечує повний цикл виробни-
цтва обладнання: погодження креслень, виготовлення замовлення, 
ремонт та технічне обслуговування реалізованих виробів.

Контакти:
www.bmservice.pro
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Директор Максим РУТКОВСЬКИЙ

Китай є важливим діловим партнером України. ТОВ «Трейд Комп» пропо-
нує послуги консалтингу при роботі з КНР. ТОВ «Трейд Комп» виконує 
пошук постачальників, товарів, партнерів, супровід угоди, контроль вироб-
ництва і захист інтересів.  Якщо Вам цікавий бізнес з Китаєм - ТОВ «Трейд 
Комп» допоможе Вам.

ТОВ «ТРЕЙД КОМП»

Контакти:
+38 066 178 54 55

max.rutkovskyi@gmail.com



16

ПМВКП «АССОЛЬ»

Директор Павло ХАРЧЕНКО

Також в асортименті послуг компанії є безкоштовне технічне обслугову-
вання в гарантійний період, післягарантійне сервісне обслуговування з 
повним пакетом технічної документації. Для забезпечення оперативного і 
комфортного здійснення технічних робіт є виїзна бригада професіоналів, 
які можуть приїхати на базу клієнта і надати допомогу чи консультацію. Для 
того, щоб створити максимально комфортні умови придбання техніки, 
впроваджений ряд програм, що робить техніку більш доступною. Одна з 
них - це партнерська програма з банком «Південний», за умовами якої є 
можливість придбати техніку в розстрочку за базовою ставкою 0,1% річних. 
Є пропозиція «TRADE IN», що передбачає обмін старої техніки в рахунок 
придбання нової. Фахівці «Ассоль» приїжджають, щоб оглянути стан техні-
ки, роблять експертний висновок разом з власником і домовляються про 
подальші кроки.

Контакти:
+38 061 757 25 16
assol@assol.com.ua
www.assol.com.ua
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Приватне мале виробничо-комерційне підприємство 
«Ассоль» – офіційний дилер в Україні цілого ряду провідних 
світових компаній і заводів важкого машинобудування. 
Компанією налагоджено виробництво бульдозерів десято-
го тягового класу, а також здійснюється модернізація та 
капітальний ремонт техніки.

Директор Олександр ПШЕНИЧНИЙ

Більш ніж двадцять років ми доводимо нашу стійкість, надійність і ефек-
тивність на ринку ливарного виробництва в Україні і за кордоном. Високий 
науково-технічний та інтелектуальний потенціал дозволяють підприємству 
вирішувати практичні завдання будь-якої складності в галузі лиття. 
Нашими партнерами є провідні європейські та українські виробники в 
сфері машинобудування, автомобільної промисловості, електрообладнан-
ня та інших. Система менеджменту якості компанії сертифікована на відпо-
відність вимогам стандарту ISO 9001.

Сфера діяльності компанії: ливарне виробництво.
Ринковий сегмент: деталі, вузли та агрегати, де використовується литво 

з алюмінію; ринковий сегмент – автомобілебудування, машинобудування, 
сільгосптехніка, електрообладнання та інше.

Пропозиція: високоякісне литво з алюмінієвих сплавів, механічна 
обробка.

ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ 
«ТАЛКО»

Контакти:
+38 067 617 16 71

www.talko.com.ua

ТОВ «Таврійська ливарна компанія ТАЛКО» виготов-
ляє відливки з алюмінієвих сплавів методом лиття під 
високим і низьким тиском і лиття в кокіль. Проектує і 
виготовляє ливарну оснастку, пристосування для меха-
нічної обробки, деталі і готові вузли.
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ТОВ «ВОРЛДВАЙД ОППОРТУНІТІЄС»

Директорка Поліна КОСТЮЧЕНКО

ТОВ «Ворлдвайд Оппортунітієс» проводить навчання за робітничими 
професіями для подальшого працевлаштування за кордоном. Компанія 
проводить теоретичну та практичну підготовку на профільних підприєм-
ствах за спеціальностями: зварювальник, токар, фрезерувальник, слюсар-
складальник металоконструкцій, маляр-штукатур, покрівельник, електрик, 
слюсар-сантехнік, кухар, покоївка, медсестра-доглядальниця тощо.

Період проходження перепідготовки становить від 2 до 7 місяців.
У процесі отримання додаткової спеціальності ви маєте можливість 

пройти курси з вивчення іноземних мов, орієнтовані на країну вашого май-
бутнього працевлаштування. Термін проходження курсів становить від 3 
до 6 місяців. Курси дають можливість освоїти мову на розмовному рівні і за 
професією.

Контакти:
+38 066 295 15 65
Polina_0685@ukr.net
www.wwop.com.ua
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Директор Олександр САФРОНКІН

Компанія GREEN SYSTEM є лідером по будівництву мережевих сонячних 
станцій для домогосподарств на південному сході України. Нами збудовано 
більше 300 сонячних електростанцій  для промислових підприємств, комп-
лексів АЗС, фермерських господарств, приватних будинків, готелів, баз 
відпочинку, торгових та офісних центрів.

Компанія є авторизованим сервіс-центром інверторного обладнання 
європейських та китайских брендів.

З 2020 року ми пропонуємо монтаж та обслуговування зарядних станцій 
для електромобілів. Також - поставку нового приватного та комерційного 
електротранспорту.

ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ GREEN SYSTEM

Контакти:
+38 067 612 03 09, +38 050 341 77 08

sales@greensystem.com.ua
www.greensystem.com.ua

www.teplonasos.biz
www.electro-auto.com.ua

Інженерна компанія GREEN SYSTEM заснована у квітні 
2012 році командою кваліфікованих інженерів для 
роботи над проєктами в області електроніки, телекомуні-
кації та будівництва. Компанія пропонує рішення під 
ключ та сервіс у сфері альтернативної енергетики та 
енергоефективності, реалізуємо проєкти з повної автоно-
мії та енергонезалежності вашого об’єкту.
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ТОВ «ТЕРМО-ІНЖИНІРИНГ»

Директор Максим КИСЕЛЬОВ

1. Проектування нового будівництва, технічного переоснащення та 
реконструкції діючих промислових підприємств.

2. Громадських об’єктів, жилих будівель та споруд.
3. Обстеження стану будівельних конструкцій.
4. Виконання функцій Генеральної проєктної організації.
5. Адаптація зарубіжного інжинірингу до існуючих будівельних норм кра-

їн-замовників.
6. Розробка дизайн-проєктів.
7. Виконання будівельних та монтажних робіт

Також ТОВ «Термо-Інжинирінг» готова до співпраці на всіх етапах роз-
робки, модернізаціі або ремонту промислового обладнання. 

 Високий рівень виконання робіт, досвід та комплексний підхід – головні 
принципи в роботі ТОВ «Термо-Інжинирінг».

Контакти:
+38 050 341 71 95
+38 061 239 33 09
termoing@ukr.net
mail@niiterm.com
www.niiterm.com

ТОВ «Термо-Інжинирінг» має багаторічний досвід 
роботи в галузі проектування, а також включає у свій штат 
висококваліфікованих спеціалістів широкого профілю (тех-
нологів, конструкторів, проектувальників та ін.), здійснює 
комплексне проектування та будівництво об’єктів промис-
лового та цивільного будівництва:

Директор Сергій ПЛЯСОВ

ПрАТ «Запоріжкран» використовує  найновіші технології виробництва вантажо- 
підйомних машин. За допомогою корпоративного взаємного обміну інформацією 
та технологіями, між виробничими майданчиками корпорації, на підприємстві 
запускаються у виробництво нові продукти і технології. Підприємство володіє 
унікальними технологіями з виготовлення та ремонту кранового обладнання, що 
здійснюється без її демонтажу.

У 2011 році компанією Konecranes було ініційовано проєкт зі створення про-
мислового парку на території заводу «Запоріжкран». Проєкт промислового парку 
передбачає об’єднання на території заводу виробничих та інших підприємств 
шляхом загальної інфраструктури та взаємної виробничої кооперації. На даний 
момент в промпарку вже працюють три іноземні компанії.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»

Контакти:
+38 061 283 18 77

sergey.plyasov@konecranes.com
www.kran.zp.ua

ПрАТ «Запоріжкран» – спеціалізований завод з випуску мос-
тових, козлових та спеціальних кранів та компонентів. Завод 
засновано у 1928 року, а з 2005 року бере свій початок спів- 
праця з фінською корпорацією Konecranes – лідером світового 
кранобудування та сервісного обслуговування кранового 
обладнання. У 2010 році завод повністю увійшов у корпорацію 
Konecranes. Сьогодні 99% продукції експортується.
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ТОВ «САТУРН»

Співвласниця Ольга ПАВЛЮК

Пропонуємо продукцію для автомобільного ряду країн СНД, а також 
корейського та китайського виробництва. Щорічно збільшуємо номенкла-
турний ряд, доповнюючи запчастинами для європейських автомобілів, а 
також відкриті до пропозицій з серійного виробництва товарів, що корис-
туються попитом.

Виробництво штампів і прес-форм.
Підприємство має повний цикл інструментального виробництва. Для 

замовлення необхідно надіслати зразки або креслення. Ви отримаєте роз-
робку технічної документації, розрахунок вартості вашого виробу, кон-
структорський та технологічний супровід спеціалістів.

Надаємо послуги: порошкове фарбування, гальванiчне покриття, лиття, 
виготовлення виробів з гумових сумішей.

Механічна обробка металів: ерозійна обробка, термообробка деталей, 
електроплазмене різання, гнучка металу, шліфування, обробка на верста-
тах з ЧПУ фрезерної та токарної групи, виготовлення штампованих дета-
лей, нарізання зубів, обробка отворів на координатно-розточувальному 
верстаті.

Контакти:
+38 099 377 75 43
saturnavtoukraine@ukr.net
saturnavto.com.ua/#info
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SATURN - підприємство-виробник автозапчастин та зап-
частин для сільськогосподарської техніки, 20 років на 
ринку України. Співпрацює з компаніями-партнерами про-
мислового сектору та надає сервісні послуги з виробни-
цтва оснащення та механічної обробки металів.

 190000 готової продукції на рік, 19 постійних клієнтів та 
дилерів з 9-ти регіонів України.

Директор Олег ПЕДЕНКО

ПП «ЮжТрансПоліс Плюс» автоматизує двері та ворота за допомогою італій-
ської автоматики DEA та німецької автоматики Hormann для всіх типів воріт. 

Сонцезахисні системи Ви можете обрати під будь-який стиль та дизайн. 
Штори - від класичних до автоматичних, жалюзі, виготовлені з екологічно 
чистих матеріалів або маркізи, перголи, ролети або роллставні, що будуть захи-
щати від сонячних променів ззовні.

Компанія виконує повний цикл робіт – від розробки, проектування до монта-
жу та обслуговування. Відмінними рисами компанії є орієнтація на високі 
технічні стандарти та якість. 

Наші сертифіковані спеціалісти щорічно проходять навчання в Німеччині та 
мають 20-ти річний досвід у цій сфері.

ПП «ЮЖТРАНСПОЛІСПЛЮС»

Контакти:
+38 067 612 02 22

www.vorota-utp.zp.ua 

Компанія створена в 2000 році і спеціалізується в сфері 
воротної тематики різноманітного рівня складності, від побу-
тового до промислового призначення та спеціалізованих 
перевантажувальних систем, докшелтерів, левеллерів, які 
застосовуються на великих потужностях виробництв, супер-
маркетів тощо.

Також компанія спеціалізується на дверях Hormann різного 
рівня, від побутових вхідних, міжкімнатних до промислових 
протипожежних, може запропонувати різноманітний вибір 
моделей.



Контакти:
+38 099 291 77 80

www.lizmark.in.ua
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ТОВ «ТЕРМОЛІТ»

Директор Іса ІСАЄВ

Підприємство забезпечує повний цикл виробництва – від проектування, 
зборки, технічного контролю перед відвантаженням замовнику до запуску 
обладнання безпосередньо на місці.

З 2005 року і до цього часу фахівці на чолі з директором підприємства 
Ісою Хізрійовичем Ісаєвим займаються розширенням асортименту продук-
ції, що виробляється.

За 25 років діяльності було виготовлено і запущено в роботу більше 417 
плавильних електричних печей, 537 тиристорних перетворювачів часто-
ти, 340 високочастотних транзисторних генераторів. Також було розробле-
но понад 30 інноваційних нестандартних проєктів.

Обладнання ТОВ “Термоліт” поставляється у більш ніж 20 країн. 

Контакти:
+38 (098) 63 502 63
+38 (0619) 42 40 12
info@termolit.com 
termolit.com
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ТОВ “ТЕРМОЛІТ” вже більше 25 років працює на ливар-
ному ринку  та є одним із провідних виробників інновацій-
ного обладнання, призначеного для плавки, нагріву та 
загартування металів. Серійно випускає індукційні тигельні 
плавильні печі типу ІТПЕ, напівпровідникові генератори 
надвисокої, високої і середньої частоти (ВТГ), тиристорні 
перетворювачі (ТПЧ), а також спеціалізовані  гартівні вер-
стати.

Директор Єгор КОЧНЄВ

У 2019 році компанія, одніює з перших спроектувала та виготовила підйом-
ник для маломобільних груп населення. Отримала сертифікат відповідності на 
дану продукцію та запустила їх у масове виробництво. Нашу якість оцінили такі 
флагмани українського ринку як: «ПРИВАТБАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», 
«АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ», приймали участь у реконструкції низки шкіл та ліка-
рень згідно з програмою «ВЕЛИКЕ БУДВНИЦТВО».

Не дивлячись на молодість компанії, маємо досвід експорту власної проукції.
Наші вантажні підйомники стоять на україно-молдавських та україно-румун-

ських прикордонних пунктах: у КПП «Маяки-Паланка» та «Орлівка-Ісакча».
Наша продукція виробляється з якісних матеріалів, щоб наші клієнти оцінили 

якість українського виробника.
На потребу ринку ми щороку збільшуємо лінійку власних виробів. У 2021 

році ми запустили у виробництво щогловий будівельний підйомник та котедж-
ний ліфт.

ТОВ «ЛІЗМАРК»

Компанія «ЛІЗМАРК» створена у 2018 році й спеціалізується 
на виготовлені вантажних підйомників, мачтових підйомників 
для будівництва, підйомників для маломобільних груп насе-
лення, ресторанних підйомників та котеджних ліфтів.

Конструкторське бюро компанії «ЛІЗМАРК» дозволяє виго-
товити та спроектувати нестандартні рішення для підйому 
людей, вантажів.



Андрій КАРПЕНКО,
виконавчий директор ІАМ кластеру Запоріжжя 

КОНТАКТИ ІАМ кластеру Запоріжжя:
+38 095 810 67 99
andreykarpenko@ukr.net
info@iamcluster.zp.ua
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ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ATIKO

CEO Олександр УМАНСЬКИЙ

Компанія займається повним циклом робіт – від проектування інфра-
структури і будівництва мереж до надання користувачам програмного 
забезпечення і сервісного обслуговування обладнання. Особливі можли-
вості надання послуг і обладнання компанії – це широкий набір функцій, 
інтеграція з різними приладами і системами, що дозволяють забезпечити 
гнучкість підходів у задоволенні потреб замовників.

Компанія – активний учасник розвитку національної мережі, заснованої 
на технології LoRaWAN.

Високі технічні стандарти, якість комплектуючих, професіоналізм співро-
бітників дозволяють нашим клієнтам отримувати стабільно якісні послуги і 
реалізовувати індивідуальні проєкти.

Контакти:
+38 066 335 86 33
www.facebook.com/atiko.com.ua 
www.instagram.com/atiko.com.ua 
t.me/atiko_com_ua 
info@atiko.com.ua
www.atiko.com.ua

Інжинірингова компанія Atiko – розробник і виробник 
обладнання для бездротової передачі даних – заснована у 
2010 році і спеціалізується на проектуванні і впровадженні 
ІІОТ на об’єктах:

- промислових комплексів;
- аграрної галузі;
- транспорту;
- житлово-комунального господарства.




