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Каталог «Українські технології: українські приватні оборонні підприємства» видається
Інформаційно-консалтинговою компанією «Діфенс Експрес» в серії «Українські технології» з 2016 року. Каталог став відображенням тренду на підвищення ролі приватного бізнесу у посиленні обороноздатності України та боєздатності українського
війська. Основними завданнями Каталогу є представлення для внутрішнього та закордонного споживача потенціалу приватних оборонних підприємств України, а також сприяння в налагодженні партнерських зв’язків між вітчизняними
та закордонними компаніями. Каталог вже четвертий рік поспіль роббить свій внесок у справу розвитку співробітництва України з іншими
ккраїнами з метою підвищення рівня технологічної бази українських вирробників та підвищення якості продукції для українських споживачів.

TThe “Ukrainian Technologies: Ukrainian Private-Sector Defense Industries”
Directory, published by Defense Express Media & Consulting Company
D
ssince 2016 as part of its “Ukrainian Technology” series, had come as an
indication of the trend towards ever increasing role of privately-held dein
fense manufacturers in boosting operational effectiveness of the Ukrainian
fe
AArmed Forces and enhancing the Country’s ability to defend itself.
TThis Directory is intended to advertise to potential customers in and outside of Ukraine
the capabilities of privately held defense manufacturers in Ukraine and to foster domesticth
international industrial partnerships.
in
TThe Directory has, for the fourth consecutive year now, contributed to developing Ukraine’s
international cooperation, aimed to help Ukrainian industries improve and upgrade their
in
technological bases and to enhance the quality of products for domestic markets.
te

ПЕРЕЛІК РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ | LIST OF ADVERTISER’S
П
Компанія / Company
АВІАСВІТ XXI
AVIASVIT XXI

стор. / page

Компанія / Company

стор. / page

84

«ПРОГРЕС», СЗТФ, ДП
“PROGRESS”, SFTF, SE

ІІ

Дочірнє підприємство «Автомоторс»
Subsidiary Company “Automotors”

23

«РАДІО САТКОМ ГРУП»,ТОВ
Radio Satcom Group, LLC

71

«Аеротехніка-МЛТ», НВП, ТОВ
“Aerotechnica-MLT”

27

«РОДА-КОМП’ЮТЕР», ТОВ
Roda-computer Gmb

75

Діфенс Експресс, IKK, ТОВ
DEFENSE EXPRESS MCC, LLC

IV

«ТЕХІМПЕКС», НВК, ТОВ
“TECHIMPEX” Ltd, SPC

ІІІ

«ДОЛЯ І КО. ЛТД», ТОВ
“DOLYA & CO. LTD”, LLC

39

«Укрспецтехніка», ХК, ПАТ
“Ukrspetstechnika”, HK, JSC

«Зброя та безпека» 2019
Arms and Security 2019

14

ADEX 2020

98

«Ліга оборонних підприємств України», ГС
“League of defense Companies of Ukraine”

55

MSPO 2020

105

«Оборонні Технології», ТОВ
DEFENCE TECHNOLOGY, LLC

63

PCO S.A.

«ПРАКТИКА», HBO, ПрАТ
“PRACTIKA” PJSC RPA

DEFENSE
EXPRESS
MEDIA & CONSULTING

100-101

2

66-67

СЕРГIЙ ЗГУРЕЦЬ – директор iнформацiйно-консалтингової компанiї «Дiфенс Експрес», головний редактор журналу Defense Express, szgurets@gmail.com;
ВАЛЕРIЙ РЯБИХ – директор з розвитку iнформацiйно-консалтингової компанiї «Дiфенс Експрес», керiвник проекту «Каталог «Українськi технологiї: Українськi
приватнi обороннi пiдприємства», defence_2@meta.ua; АНТОН МIХНЕНКО – редактор журналу Ukrainian Defense Review; ДМИТРО САВЧИН – редактор
каталогу «Українськi технологiї: Українськi приватнi обороннi пiдприємства»; ДЕНИС ПОНОМАРЕНКО – кореспондент; ЗОРЯНА ЛЕБЕДІВНА – менеджер
міжнародних проектів; МАРК КАНАРСЬКИЙ – арт-директор; ЕДУАРД ВЕЛIКАНОВ – керiвник вiддiлу маркетингу; ВОЛОДИМИР ЗАБЛОЦЬКИЙ – експертоглядач; СЕРГIЙ ПОПСУЕВIЧ – фотокореспондент; ОКСАНА ПЕТРЕНКО – лiтредактор.

Defence-UA.com

АДРЕСА:

Україна, 04070, м. Київ,
вул. Iллiнська, 10, оф. 5,
тел. (044) 425-42-10, факс: (044) 425-16-22
e-mail: office@defence-ua.com

SERHIY ZGURETS – Head&Editor-In-Chief, Defense Express Media & Consulting Company, zgurets@gmail.com; VALERII RIABYKH – Director of Development,
Defense Express Media & Consulting Company, Head of UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES Catalogue Project, defence_2@meta.ua;
АNTON MIKHNENKO – editor of Ukrainian Defense Review Journal; DMYTRO SAVCHYN – editor of UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES Catalogue;
DENIS PONOMARENKO – correspondent; ZORIANA LEBEDIVNA – international project manager; MARK KANARSKY – art director; EDUARD VELIKANOV – Head of
Marketing Department: VOLODYMYR ZABLOTSKY – expert-observer; SERGEY POPSUEVICH – photographer; OKSANA PETRENKO – copy editor.

Журнал «УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ».
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 24057-13897Р від 28.05.2019 р., яке видане Міністерством юстиції України.
Ukrainian Technology Journal is published according to Print Media Registration Certificate – КВ № 24057-13897Р issued by the Ministry of Justice of Ukraine on May 28, 2019.

ISSN 2524-2687
4

УКРАЇНСЬКІ
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ПРИВАТНІ ОБОРОННІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN
PRIVATE-SECTOR
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE
DEFENSE INDUSTRIES
INDUSTRIES

Від видавця
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Publisher’s Word
DEAR READERS!

Рік від року в Україні все більшої ваги у справі підвищення обороноздатності країни та боєздатності українського війська набирають приватні оборонні підприємства. Наразі більша частка Державного оборонного
замовлення виконується саме ними. Приватна ініціатива доказує свою життєздатність та ефективність як
у сфері виробництва озброєння та військової техніки,
так і товарів та послуг подвійного використання.
Відхід від пострадянської моделі управління оборонною промисловістю та поступова лібералізація у
цій сфері сприяли тому, що за останній рік ряд приватних
підприємств отримали від Уряду повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення
власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва. Не в останню чергу це сталось завдяки активній роботі громадських
об’єднань виробників продукції оборонного призначення.
Одним із найбільш впливових таких об’єднань є Громадська
спілка «Ліга оборонних підприємств України» (стор. 54-55).
Підприємства, що входять до складу Ліги охоплюють різноманітні сфери виробництва та активно займаються розробками нових систем озброєнь та їх складових. Рік від року
їхня кількість збільшується, і це є свідченням того, що «Ліга
оборонних підприємств України» стала помітним явищем
в суспільних відносинах в Україні. Представники спілки
беруть активну участь у роботі з вдосконалення нормативно-правової бази в оборонно-промисловій сфері, а також у
сфері державно-приватного партнерства. Діяльність Ліги
сприяє розвитку взаємовигідного співробітництва з закордонними партнерами та створенню в Україні дійсно привабливих умов для залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційно-технологічну сфери.
Свій внесок у цю справу робить і Каталог «Українські технології: Українські приватні оборонні підприємства», четверте видання якого Ви тримаєте в руках. Каталог свого
часу (у 2016 році) став відображенням тренду на підвищення ролі і значення приватного бізнесу у посиленні обороноздатності держави та боєздатності українського війська.
Впевнені, що він і надалі робитиме свій вагомий внесок
у справу розвитку військово-технічного співробітництва
України з іншими країнами світу.
Незабаром ще один двомовний продукт (українською та
англійською) із серії «Українські технології», щорічник
«Українська оборонна промисловість», який наразі готує
Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експрес»,
розширить можливості з представлення для вітчизняної
та зарубіжної аудиторії передових українських розробників та виробників високотехнологічних продуктів оборонного призначення, інвестиційного потенціалу оборонної
промисловості України, а також нових можливостей для
спільної роботи на зовнішніх ринках.
Долучайтесь, станемо сильнішими разом!

Privately held defense manufacturers, with every passing year, have been playing an ever increasing role in enhancing operational effectiveness of the Ukrainian Armed
Forces, having accounted for a majority share of the Government Defense Procurement Contract.
Private initiative has proved its validity and effectiveness in
the manufacture of both military equipment and dual-use
technologies and services.
As a result of deviation from old, Soviet-stale practices
of management in the Defense Industry, combined with
gradual liberalization of the industry, a number of private defense manufacturers have been licensed by the Government
to sell own-label defense-related products in export markets
and to buy defense-related products from foreign suppliers
directly wherein it’s needed for their respective production
programs. This was possible thanks, in no small part, to effort and commitment by non-governmental associations
of defense manufacturers, one of the most afﬂuent being
the Ukrainian League of Defense Industries (pp. 54-55). The
League’s member companies encompass a broad variety of
industries, developing and manufacturing new weapon systems and components. The League has been expanded, year
by year, with new members, indicating it has become a visible
stakeholder in public-private partnership decision-making in
Ukraine. The League takes part in amending the legislative
framework regulating public-private partnerships and how
the defense industry is managed and operated.
The League’s activities are instrumental in fostering mutually
beneﬁcial cooperation with international partners and creating
in Ukraine a truly favorable environment for foreign investment
into R&D and technology innovation projects.
A contribution to this effort has been made, among others,
by the “Ukrainian Technologies: Ukrainian Private-Sector Defense Industries” Directory, a fourth edition of which You are
holding in your hands. At the time it was launched in 2016,
the Directory had come as an indication of the trend towards
ever increasing role of privately-held defense manufacturers
in boosting operational effectiveness of the Ukrainian Armed
Forces and enhancing the Country’s ability to defend itself. We
are certain that this Directory will continue its strong contribution to the development of Ukraine’s international cooperation in military technology.
In a short term, another bilingual product (published in Ukrainian and English) – the Ukrainian Defense Industry Yearbook being now prepared for publication in the “Ukrainian Technology”
series” by the Defense Express Media & Consulting Company –
will expand opportunities to inform domestic and international
audiences about major defense manufacturers in Ukraine, their
high-tech products for defense and security, the investment capacity of Ukraine’s defense industry, as well as emerging opportunities for collaborations in international markets.
You are welcome to join us! We are stronger together!

ВАЛЕРIЙ РЯБИХ,
директор з розвитку iнформацiйно-консалтингової
компанії Defense Express, засновник та видавець
Каталогу «Українські технології: Українські
приватні оборонні підприємства»

Valerii Riabykh
Defense Express Media & Consulting Company,
Director for Development,
“Ukrainian Technology: Ukrainian Private-Sector
Defense Industries” Directory Founder and Publisher
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ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ:
ПОТУЖНА, ВПЛИВОВА, ЕФЕКТИВНА
UKRAINIAN LEAGUE OF DEFENSE INDUSTRIES:
MIGHTY, AFFLUENT, CREDIBLE
Саме такими визначеннями нині досить часто характеризують громадське об’єднання «Ліга оборонних підприємств України», під егідою якого наразі зібралися майже шість десятків провідних українських приватних компаній – виробників оборонної продукції. Своїми
думками щодо діяльності Ліги, оцінками поточного стану справ у приватному секторі ОПК та власним
баченням перспективних напрямів
подальшої роботи Ліги
діляться члени Правління
громадської організації.

ОЛЕГ ВИСОЦЬКИЙ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ», ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ПРАТ «НВО «ПРАКТИКА»:
Насамперед маю зазначити, що впродовж майже
трьох років своєї діяльності, в умовах військової боротьби України із зовнішнім агресором, наша громадська організація своєю чіткою й послідовною
державницькою позицією, беручи активну участь у
формуванні вітчизняної оборонно-промислової політики й розвитку галузі, заслужено здобула авторитет
не тільки в Україні, а й за кордоном. Оборонні компанії – учасники Ліги – є невіддільною складовою приватного сектору українського ОПК, тобто тієї його частини, яка
нині виконує близько шістдесяти відсотків державного
оборонного замовлення.
При цьому підприємства, які входять до складу об’єднання, охоплюють різноманітні сфери виробництва, їхня продукція – це і бронетехніка, і обладнання для військових
літаків, безпілотні літальні апарати, військова електроніка, засоби радіоелектронної боротьби, системи розвідки,
зброя, амуніція, бронежилети, медичні засоби, навчальні
тренажерні комплекси, кліматичне обладнання, намети
для особового складу і польових госпіталів тощо.
Сьогодні ми маємо всі підстави стверджувати, що створена наприкінці 2016 року для захисту інтересів приватного
ОПК в Україні та представлення підприємств-членів на
міжнародних ринках, за час свого існування Ліга значно розширила власні спроможності й зараз є важливим
учасником формування державної стратегії створення потужної економічної й промислової складової оборонного
сектору України. До думки Ліги дослухаються, її позицію
враховують при прийнятті рішень.
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These are the terms often referred
to when talking about the non-governmental association “Ukrainian
League of Defense Industries”
that gathers under its umbrella nearly six dozen major privately
held defense-related manufacturers in Ukraine. Following are opinions given by some of the League’s
Board members regarding its current activities and potentially
promising areas of focus as well as
the overall situation in
the privately-run sector
of the defense industry.

OLEH VYSOTSKY, LEAGUE BOARD CHAIRMAN;
CEO OF PRAT “NVO PRACTIKA”:
To begin with, I would note that our non-governmental organization – over three years since foundation at the time where Ukraine has been under
external aggression -has gained renown not only
in Ukraine but also in other countries for its consistent, statesman-like approach and highly visible
presence in shaping the government’s defense industrial policies and in developing the national defense industrial capability as a whole. The League’s
member companies make up an indispensable part
of Ukraine’s private defense industry sector that currently
accounts for approximately 60 per cent of the Government
Defense Procurement Contract.
The League’s member companies are manufacturers of a
broad range of defense-related products that include, but
are not limited to military armored ﬁghting vehicles, military
aircraft systems, unmanned air vehicles, defense electronics, Electronic Warfare systems, military weapons, munitions, body armors, medical aid products, simulator training systems, climate control equipment, personnel and ﬁeld
hospital tents.
It is fully safe to say that the League, which was founded
in late 2016 with a mission to foster the interests of private
defense-related manufacturers in Ukraine and to represent
them in international markets, has over these years substantially increased its capabilities and evolved into a major stakeholder in the shaping of national strategic policy
priorities regarding the development of powerful economic
and industrial bases within the defense industrial sector in
Ukraine. The League’s opinions are heeded and views taken
into account in policy and decision making.

УКРАЇНСЬКІ
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ПРИВАТНІ ОБОРОННІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN
PRIVATE-SECTOR
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE
DEFENSE INDUSTRIES
INDUSTRIES

ВАЛЕНТИН БАДРАК, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ», ДИРЕКТОР НЕУРЯДОВОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ, КОНВЕРСІЇ
ТА РОЗЗБРОЄННЯ»:
Для приватних підприємств, які працюють в оборонному
секторі нашої економіки, дуже важливо мати надійний і
якісний канал зв’язку з керівництвом держави, державними інституціями, які опікуються проблемами ОПК.
На мій погляд, завдяки участі в Лізі, такий зв’язок ми
сьогодні маємо. Представники Ліги активно залучаються до роботи в засіданнях урядових комісій та робочих груп,
створених задля розв’язання нагальних проблем нашої «оборонки», насамперед її приватного сегмента.
Своєрідним індикатором визнання вагомості громадського
об’єднання на державному рівні став Указ Президента України
про включення Генерального директора Ліги до складу Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу.
Не менш показовим є й те, що представники Ліги оборонних
підприємств вже традиційно входять до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення та міжвідомчої
робочої групи з питань ціноутворення на продукцію, роботи і
послуги оборонного призначення.
Це дуже важлива частина роботи Ліги, оскільки діалог з владою ведеться від імені не окремого підприємства, а потужної
групи провідних компаній ОПК, консолідована позиція яких
має відповідну вагу, значення, а відтак – і реакцію.

VALENTYN BADRAK, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF THE NON-GOVERNMENTAL THINKTANK CENTER FOR ARMY, CONVERSION AND
DISARMAMENT STUDIES:
For private defense-related manufacturers in Ukraine it’s
critically important to have a sustainable, effective liaison
with the country’s policymakers and government institutions responsible for overseeing the defense industry.
In my opinion, we now have this liaison courtesy of the
League. League’s representatives have been engaged
on a frequent basis to participate in government commissions and working groups addressing urgent issues facing the country’s defense industry, especially its privately held sector.
The Presidential Executive Order appointing the League’s Board
Chairman to be member of the Interagency Commission for
Defense Industry has come as an important recognition of the
League’s credibility and commitment.
No less noteworthy is that League members have been traditionally incorporated into the Interagency Coordinating Commission on Import Substitution and the Interagency Working
Group on Price Formation for Defense-related Products, Works
and Services.
This represents part of the League’s activities that is very important in the sense that it is not an individual defense industry that
conducts dialogue with the Government but, rather, a powerful association of major military manufacturers who share a common
vision which is well heeded and incorporated into policy decisions.
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РОСТИСЛАВ СМУК, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПП «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР»:
Додам, що Спілка також виступає як організатор робочої
групи з інформаційно-роз’яснювальної роботи для промисловості з питань експортного контролю, її представники залучені до співробітництва в робочих групах при
НАТО, і це також є свідченням того, що Ліга є активним
учасником процесів, які стосуються такого важливого
для галузі питання, як зовнішньоекономічна діяльність.
Також слід зазначити, що саме за ініціативи Ліги було створено Комітет з питань ОПК при Торгово-промисловій палаті
України – майданчик для обговорення актуальних проблем галузі та напрацювання рішень, які від імені керівництва ТППУ
направляються очільникам законодавчої і виконавчої влади.
Окремо хочу вказати, що однією з таких проблем, про яку постійно наголошує Ліга, є відсутність системи стандартизації та
сертифікації, несформованість випробувально-вимірювальної
бази. При цьому Спілка не лише заявляє про проблему, а й
пропонує до розгляду своє бачення її вирішення. Важливо, що
наша позиція полягає у використанні досвіду країн ЄС і НАТО
в поєднанні з науковою й випробувальною базою вже існуючого в Україні потенціалу – Державного науково-дослідного
інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової
техніки, а також Центрального науково-дослідного інституту
озброєння та військової техніки ЗСУ.
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ROSTYSLAV SMUK, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF R&D AND PRODUCTION COMPANY
“SPARRING VIST CENTER”:
I would add to this that the League took charge of
establishing a working group on promoting export
control awareness among defense-related exporters;
its representatives have been engaged in NATO working groups, which is indicative of the League’s active
involvement in an important, industry-relevant area
such as import/export trade policy.
It is also noteworthy that the League has championed
the establishment of a defense industry committee within Ukraine’s Chamber of Commerce and Industry,
which serves as a platform for discussing industry-relevant
issues and developing possible solutions for consideration
by legislative and executive authorities.
I would separately note that, among the issues of special
concern for the League, is the lack of standardization/
certification system and the need for setting up a testing and measuring base within the defense industry. Not
only does the League bring issues to light, but it also proposes its vision as to possible solutions. Importantly, our
approach to problem solving is based on best practices
adopted by the EU and NATO and, also, on the R&D and
testing capabilities in existence in Ukraine, especially the
State-owned R&D Institute for Weapons Testing and Certification and the Armed Forces’ R&D Institute of Military
Weapons & Equipment.

УКРАЇНСЬКІ
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ПРИВАТНІ ОБОРОННІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN
PRIVATE-SECTOR
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE
DEFENSE INDUSTRIES
INDUSTRIES
ЛАРИСА ТАТАРІНЦЕВА, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «ДОЛЯ І КО. ЛТД»:
На мій погляд, важливим аспектом роботи Ліги стала співпраця з Міністерством оборони та іншими
силовими відомствами України. Завдяки їй приватні підприємства – учасники об’єднання – отримали
можливість прямої презентації своєї продукції основним вітчизняним замовникам і налагодження з
ними продуктивної партнерської взаємодії.
Серед інших напрямів громадської діяльності Спілки маю відмітити партнерство з ДК «Укроборонпром», Державною інноваційною фінансово-кредитною
установою та флагманом української науки і кузнею
кадрів вітчизняного ОПК – НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Громадською спілкою «Український інститут
безпекових досліджень», іншими науковими закладами
і громадськими організаціями.
Однією з яскравих сторінок цієї роботи стало нещодавнє
проведення на базі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
першої в історії щорічного конкурсу інноваційних технологій «Сікорський Челендж» окремої оборонної платформи. Ліга стала одним з організаторів цих унікальних
для України технологічних перегонів, а ціла низка підприємств – учасників об’єднання – конкурсантами, які
представили свої новітні розробки. Прикметно, що три
інноваційні розробки учасників Ліги вибороли першість
і згідно з умовами конкурсу компанії-переможниці уклали відповідні угоди з інвесторами та потенційними замовниками.

ВІРА КОШОВА, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПРАТ «ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ «УКРСПЕЦТЕХНІКА»:
Постійною і важливою складовою діяльності Ліги залишається пошук потенційних замовників продукції підприємств-учасників за межами України.
Іноземні військові дипломати – члени Київської асоціації військових аташе – на запрошення Спілки отримали
можливість не лише ознайомитися з продукцією приватних українських зброярів під час виставок і презентацій, які організовує виконавча дирекція об’єднання, а
й відвідувати самі підприємства, вивчати їхні спроможності й
доносити необхідну інформацію до ділових кіл своїх країн.
Упродовж останнього часу завдяки налагодженню партнерських зв’язків з громадськими організаціями інших країн, Ліга
активно сприяє встановленню бізнесових контактів учасників
об’єднання з діловими колами Китайської Народної Республіки, країн Близького Сходу, Середньої Азії, Євросоюзу і НАТО.
Окрім цього, варто наголосити, що на сьогодні вже п’ять учасників Ліги отримали від Уряду повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва та імпорту товарів військового призначення для
потреб власного виробництва за визначеними позиціями
списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. І саме підтримка з
боку громадської спілки зіграла важливу роль в набутті ними
відповідного статусу.

LARYSA TATARYNTSEVA, LEAGUE BOARD
MEMBER, CEO OF TOV “DOLYA & KO. LTD”:
In my view, an important aspect to the League’s
activity is cooperation with the Ministry of Defense
and other national security institutions. It is through
this cooperation that League member companies
now have an ability to demonstrate their products
directly to their potential customers in Ukraine and
to establish and maintain fruitful partnership relationships with them.
Among other activities of the League, I would speciﬁcally note partnership relationships with the
State-owned Ukroboronprom defense industries group;
the National Technical University “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” – Ukraine’s center of excellence in R&D,
innovation and technical education; as well as the nongovernmental think-tank “Ukrainian Institute of Security
Studies” among other scientiﬁc institutions and NGOs.
A bright indicator of success of this activity was that defense
technology developers have been allowed to compete in the
annual competition of innovative technologies “Sikorsky
Challenge”, for the ﬁrst time in the competition’s history. The
League has become a champion of this Ukraine-unique innovative technology competition where a wide range of the
League’s member companies have been allowed to compete with their innovative technology designs. Three technology designs developed by League’s companies have won ﬁrst
prizes in their respective categories, and, under the competition terms and conditions, prize winners have been allowed to
conclude agreements with investors and potential customers.

VIRA KOSHOVA, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF PRAT “UKRSPETSTECHNIKA HOLDING
COMPANY”:
An important business for the League and its member
companies is continuous search for potential customers
outside of Ukraine.
Military diplomats from foreign countries, who are members of the Kyiv Association of Military Attaches, have
been invited by the League to avail themselves of opportunities to get familiarized with defense-related products
showcased by privately held Ukrainian manufacturers at
technology exhibitions and product presentations organized by the League’s executive board. They are also welcome to
visit manufacturing companies in order to get a ﬁrsthand look at
their capabilities and to communicate the resulting information
to business communities in their respective home countries.
Through and due to the robust partnership relationships set up
recently with NGOs in foreign countries, the League has been
active in fostering business contacts between its member companies and business communities in the PRC and countries in
the Middle East, Middle Asia, and Europe, as well as NATO.
It is also noteworthy that ﬁve of the League’s member companies have recently been licensed by the Government to sell ownlabel defense-related products in export markets and to buy
defense-related products from foreign suppliers directly wherein
it’s needed for their respective production programs and where
the products are liable to State controls on export sales. This has
been made possible precisely and largely due to NGO support.
9

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

СТАНІСЛАВ ЗАВ’ЯЛОВ, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «РАДІОНІКС»:
Зі свого боку зазначу, що наразі Ліга продовжує звертати
увагу керівництва держави на необхідності вирішення
цілої низки проблем в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах.
Насамперед, йдеться про проблемні питання фінансово-економічного характеру, найгостріші з яких – відверто
недосконала система ціноутворення на продукцію оборонного призначення, відсутність особливого режиму
кредитування підприємств-виконавців державного оборонного замовлення державними банківськими установами
та неузгодженість 3-річної системи планування державного
оборонного замовлення з відповідними строками фінансового
(бюджетного) планування в державі.
Окремо ми намагаємося знайти вирішення цілої низки проблем, пов’язаних із виконанням заходів імпортозаміщення,
потребою удосконалення діяльності інституту генеральних
конструкторів (особливо в сучасних умовах здійснення заходів з імпортозаміщення) за напрямами й видами озброєння
та військової техніки, оновлення його складу, створення під
їх керівництвом розгалуженої мережі головних конструкторів,
відповідальних за складові частини.
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STANISLAV ZAVYALOV, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF TOV RADIONIX:
For my part I would note that the League has continuously alerted the government about the need to address urgent issues facing the defense industry and
the country’s military technology policy as a whole.
I am talking ﬁrst and foremost about ﬁscal economic
policy issues, most speciﬁcally the lack of (1) an adequate, streamlined approach to price formation for
defense-related products, (2) commitment on the
part of state-owned banks to issue subsidized loans
to manufacturers involved in government defense
procurement contracts, and (3) consistency between the
public defense procurement planning cycle (of three years)
and the national budget planning cycle (of one year).
Separately, we are trying to ﬁnd solutions to issues involved with import substitution programs and the need for
updating the concept of “General Designers” (especially
in the context of the ongoing import substitution effort) in
terms of (1) the categories of military weapons and equipment, (2) renewal of the corps of General Designers, (3)
setting up a wide-ranging network of chief product designers acting under the jurisdiction of their respective
General Designers.

УКРАЇНСЬКІ
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
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ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN
PRIVATE-SECTOR
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE
DEFENSE INDUSTRIES
INDUSTRIES
ЮРІЙ КИЗЬ, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «ТЕКСПРОТЕКТ»:
Так, дійсно, проблем у галузі вистачає. Я хотів би звернути увагу на те, що сьогодні Ліга ставить наголос на
недосконалості нормативно-правової бази в оборонно-промисловій сфері. Ми відстоюємо необхідність
унормування питань розробки та постановки на виробництво продукції оборонного призначення, захисту авторських прав, створення дійсно привабливих умов для
залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та
інноваційно-технологічну царини.
Окремо зазначу, що з поміж іншого, існує нагальна потреба
вдосконалення нормативно-правової бази державного приватного партнерства. І це також одне з тих питань, над якими
ми працюємо.
На погляд керівників підприємств-учасників Ліги, в Україні має
бути створений центральний орган виконавчої влади (далі –
ЦОВВ), який би забезпечував формування і реалізацію державної оборонно-промислової політики та визначав пріоритетні напрямки розвитку ОПК. В ідеалі це має бути міністерство. Проте,
виходячи з реалій (відсутності коштів на створення), на перші
1-2 перехідні роки на базі чинного Департаменту ОПК в Мінекономрозвитку доцільно створити Агентство з питань ОПК з подальшим його реформуванням в окреме міністерство. Очолити
профільне відомство, на наш погляд, мав би віце-прем’єр-міністр, відповідальний за оборонну політику, військово-технічне
співробітництво та координацію діяльності ОПК.
Вважаємо, що така модель управління ОПК буде ефективною та
сприятиме розвитку галузі, економічному зростанню держави
та укріпленню її обороноздатності.

СЕРГІЙ ЗГУРЕЦЬ, ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»,
ДИРЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВОЇ
КОМПАНІЇ «DEFENSE EXPRESS»:
На жаль, вимушений зазначити, що на п’ятому році війни до категорії невирішених у галузі питань відноситься
й таке, здавалося б, елементарне, як надання підприємствам-виконавцям ДОЗ доступу до інформаційної бази
щодо програм переозброєння армії та технологічного переобладнання оборонної галузі.
Навіть більше, доводиться говорити про те, що в державі
досі не існує системи у визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційно-технологічного розвитку, і, як наслідок, постійно виникає неузгодженість цих питань з напрямами військово-технічної та оборонно-промислової політики, які визначені
відповідними документами державного оборонного планування.
Пришвидшити розуміння державними інституціями важливості, ба більше – необхідності якнайшвидшого усунення цих
недоліків і прогалин – також завдання Ліги, з яким, маю надію,
нам вдасться впоратися.
Оптимізму додає те, що як уже зазначали мої колеги, доведено часом і досвідом – для вирішення викликів, які є на порядку
денному в галузі, маємо об’єднувати зусилля широкого фронту
провідних вітчизняних приватних виробників оборонної продукції. Тож для того, щоб наш голос також був почутий – громадська спілка «Ліга оборонних підприємств України» відкрита
для нових учасників.
Долучайтеся! Разом ми – сила!

YURI KYZ’, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF TOV TEKSPROEKT:
There are indeed a lot of issues within the industry. That
said, I would like to highlight that the League is focused
on the need for eliminating inadequacies in the legislative
framework regulating how the defense industry is managed
and operated. We advocate changes to effective regulations
regarding (1) the development and production launch of
defense-related items, (2) copyright protection, (3) ensuring a truly favorable environment for foreign investment into
R&D and technology innovation projects.
I would separately note the need for upgrading and updating the legislative framework on public-private partnership – an
issue on which we are working now.
CEOs of the League member companies share a view that, in Ukraine,
there is need to set up a central executive authority that would be in
charge of the formulation and implementation of national defenseindustrial policy priorities and identifying kea areas of focus for the defense industry growth and development. Ideally, this authority should
have a status as a Ministry. But the reality (a lack of ﬁnances needed
to set up a new government agency) suggests the feasibility to set up
an agency for defense industry affairs within the existing Defense Industry Department at the Ministry for Economic Development, and to
subsequently reorganize it into a Ministry after initial one or two years
of transition period. Our view is that this new agency should be placed
under a vice Prime Minister in charge of the defense policy implementation, Ukraine’s international military technology cooperation, and
overall coordination of defense industry operations and activities.
In our view, this managerial pattern for the defense industry
would be effective and efﬁcient, and contributive to national economic growth and to increasing Ukraine’s ability to defend itself.

SERHIY ZGHURETS, LEAGUE BOARD MEMBER,
CEO OF DEFENSE-EXPRESS MEDIA & CONSULTING
COMPANY:
Unfortunately, I have to note that, ﬁve years into the
war on the Ukrainian soil, the industry-relevant issues that still remain unresolved include one obviously simple issue such as allowing governmentfunded defense contractors an access to databases
on the running technical modernization programs
for the armed forces and the defense industry.
Moreover, with regret we are forced to conclude that
Ukraine yet lacks a systemic approach to identifying national policy priorities regarding scientiﬁc-technical
and innovative technological development, which causes
problems with achieving military-technical and defenseindustrial objectives arising from strategic, homeland defense planning documents.
Making the authorities see the urgency of the need for addressing and eliminating these gaps and deﬁciencies is
an objective the League hopes to achieve among others.
Another cause for optimism is what has been time and
experience proven. To overcome the challenges facing the
defense industry, there is need for a consolidated effort by
all stakeholders from across the spectrum of private military manufacturers. So, for our voice to be well heeded,
the NGO Ukrainian League of Defense Industries is open
to new members.
You are welcome to join us! We are stronger together!
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Комплаєнс-чистота як запорука успіху
у відносинах із іноземними партнерами
How Compliance and Integrity Can Ensure the Success
of Relationships with International Partners
ПАВЛО ВЕРХНЯЦЬКИЙ
ДИРЕКТОР COSA, ДИРЕКТОР БЮРО
ПРОТИДІЇ КОМЕРЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ
ТА КОРУПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ
ПАЛАТИ В УКРАЇНІ

Н

а сьогоднішній день тема комплаєнсу не
обійшла ні одну галузь економіки. Вона є
актуальною і у оборонній промисловості
та торгівлі товарами подвійного призначення,
і тільки набирає ваги у зовнішньоекономічній
діяльності. Глобалізація та інтеграція економічних процесів, спільні підприємства з міжнародною складовою
та неоднозначність геополітичного балансу призводять
до того, що в певний момент ми розуміємо, що вже не
можемо не звертати уваги на питання транспарентності в діяльності наших контрагентів і партнерів, а також
нас самих. Інтегрованість ринків та екстериторіальний
ефект антикорупційного законодавства таких могутніх
гравців як США, Великобританія та Франція змушують
фактично всі компанії, які претендують на певні місця
в структурі глобального бізнесу, вибудовувати комплаєнс системи та знижувати комплаєнс ризики для себе
та своїх контрагентів.
Кожна компанія – це система, яка при взаємодії із іншими фірмами чи особами фактично стає частиною
більшої системи і вже сприймається при комплаєнс
перевірці не як відокремлена одиниця, і таким чином
переймає ризики, пов’язані із її контрагентами. Це в
комплаєнс світі називається токсичний ефект. Це легко
уявити на прикладі банківських платежів. Коли через
банк проходить транзакція за участю двох осіб (платник та отримувач), складні системи моніторингу транзакцій відстежують і контрагентів цих двох гравців. Це
називається KYCC, тобто know your client’s client, або
«знай клієнта свого клієнта», і фактично означає перевірку на комплаєнс ризики не лише першого рівня, а
до нескінченності в залежності від можливостей моніторингової системи.
Корпорації, не маючи доступу до банківської системи,
перевіряють своїх контрагентів на предмет комплаєнс
ризиків за допомогою як автоматизованих інформаційно-аналітичних інструментів, так і системного аналізу
із застосуванням людських ресурсів для пошуку даних
у відкритих джерелах та так званого HUMINT, тобто
інтерв’ювання обізнаних джерел щодо об’єкту дослідження. Варто розуміти не тільки те, що ви можете шукати щодо свого контрагента, але і те, на що звертають
увагу контрагенти щодо вас самих.
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PAVLO VERKHNIATSKY
COSA MANAGING DIRECTOR,
DIRECTOR OF COMMERCIAL CRIME
AND ANTI-CORRUPTION BUREAU OF
THE INTERNATIONAL CHAMBER OF
COMMERCE IN UKRAINE

C

ompliance has permeated every sector of today’s economy, including the defence industry
and trade in dual-use products, and is becoming increasingly important in international economic activity. Against the backdrop of globalisation and
integration of economic processes, joint ventures with an international presence, and the precarious geopolitical equilibrium, there comes a time when we realise that we can no
longer ignore the matters of transparency in the operations
of our contractors and partners, as well as our own. Market integration and the extraterritorial effect of the anticorruption laws of such powerful players as the United States,
Great Britain, and France makes any company that wants to
be a part of the global business structure understand that
it must build compliance systems and reduce compliance
risks for itself as well as its contractors.
Every company is a system that becomes a part of a bigger
system when it interacts with other ﬁrms or persons, which
is why it can no longer be perceived as a separate entity during compliance checks, and the risks associated with its
contractors apply to it as well. In the compliance industry,
this is called the toxic effect. The toxic effect can be illustrated using bank payments as an example. When a bank executes a transaction involving two persons (the payer and the
recipient), complex transaction monitoring systems track
the contractors of these two actors as well. This process,
called Know Your Client’s Client (KYCC) means checking for
compliance risks not only at the base level but potentially
ad inﬁnitum or as far as the capabilities of the monitoring
system would allow.
Without access to bank systems, corporations check their
contractors for compliance risks using automated instruments of information analysis and system analysis methods
that employ human resources to search for data in publicly
available sources and carry out HUMINT (i.e. collect information from sources familiar with the subject). It is important to understand not only what you would want to know
about your contractor but also what your contractors pay
attention to when it comes to you.
Every compliance check begins with registration data veriﬁcation. If a company’s ownership structure involves any offshore jurisdictions, it is deﬁnitely perceived as a compliance
risk (even though of a low level) because it could indicate
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Будь-яка комплаєнс перевірка починається з верифікації реєстраційних даних компанії. Якщо ви вибудовуєте свою структуру через офшорні юрисдикції, це
однозначно сприймається як комплаєнс ризик, хоч і
не вищого рівня, бо це може свідчити, наприклад, про
приховування кінцевого бенефіціара. Справа в тому,
що незважаючи на дійсно складну процедуру отримання даних щодо бенефіціара такої компанії, це все ж
можливо, а до того ж, деякі комплаєнс офіцери просто
«бракують» компанії із непрозорими структурами власності і відмовляють у співробітництві, і необов’язково
керівництво буде сперечатися з комплаєнс відділом.
Варто зазначити, що не завжди компанії групи пов’язані між собою юридично, тобто вони можуть контролюватися однією особою, або групою осіб, але реєструватися на номінальних осіб і виглядати на перший
погляд як абсолютно непов’язані особи. В оборонній
галузі нерідко можна зустріти компанії, які реєструються у юрисдикціях з полегшеним режимом отримання
ліцензії на торгівлю товарами подвійного призначення. І, якщо фронтменом такої компанії буде виступати
не зазначена в реєстраційних документах особа, це
буде викликати посилений інтерес комплаєнсу, або
взагалі втрату інтересу до співпраці.
Всі виявлені в структурі власності компанії перевіряються по чорних списках, вотч-лістах та санкційних
списках. Варто зазначити, що при глибокому дослідженні перевіряються і контрагенти об’єкту дослідження на предмет такого явища як sanctions-related
entities, тобто компаній, що пов’язані з особами, щодо
яких впроваджені санкції. Таким чином, якщо компанія
сама не знаходиться під санкціями, але буде виявлено, що вона перетинається в своїй діяльності з такими
особами, їй теж може бути відмовлено у співпраці компанією із жорсткими комплаєнс політиками.
Кожна ключова особа об’єкту перевірки також детально
вивчається від біографії і корпоративних прав до зв’язків із політичними діячами, бо в комплаєнсі дуже прискіпливо ставляться до фактору PEP (politically exposed
person), тобто політично значимих осіб, наявність яких
у відносинах підвищує корупційний ризик. У галузях,
де наявність PEPів – неминуча, звичайно ніхто не відмовляє у співпраці, але значно детальніше вивчається
діяльність та зв’язки таких осіб за часи знаходження
на посаді, і будь який публічно доступний матеріал негативного репутаційного значення буде приводом до
ініціювання комплаєнс розслідування такого епізоду,
якщо з вами все ж хочуть співпрацювати попри такі
нюанси. Звичайно, перевірка передбачає і виявлення
судових справ за участю компанії або її ключових осіб.
До того ж, така перевірка зачіпає не одну юрисдикцію.
Переважна кількість міжнародних компаній з
штаб-квартирами у розвинених країнах керуються
принципом довіряй, але перевіряй і надають перевагу
довірі, вибудованій на фундаменті ретельно проведеної комплаєнс перевірки.

that the company wants to conceal its ultimate beneﬁciary,
for example. As a matter of fact, it is possible to obtain information on the beneﬁciaries of such a company, even though
the process is admittedly rather complicated. Moreover,
some compliance ofﬁcers would outright eliminate businesses with non-transparent ownership structure from the
list of prospective partners, and the company leaders would
most likely agree with such a decision of the compliance department.
Interestingly, companies in a group are not always connected with each other in a legal sense, meaning that they could
be registered to nominees and appear to be separate entities and yet be controlled by a single entity. In the defence
industry, there are many businesses registered in jurisdictions where obtaining a licence to trade in double-use goods
is much easier. If such a company is fronted by a person who
is not found in registration documents, compliance ofﬁcers
will make a special note of it and maybe even recommend
refraining from cooperation with this company.
Every business found within the ownership structure is
checked against blacklists, watchlists, and sanction lists.
In-depth analysis involves checking the subject’s contractors for the presence of sanctions-related entities, i.e. companies connected to entities that are subject to sanctions.
Thus, even if the company itself is not under sanctions but
it interacts with sanctioned entities, a business with strict
compliance policies may refuse to cooperate with it.
Compliance checks also involve a detailed analysis of the
background, participatory interests, political exposure, etc.
of every key principal of the subject, as the presence of PEPs
(politically exposed persons) increases the corruption risk.
Naturally, cooperation between businesses continues in the
industries where interactions with PEPs are unavoidable,
but the activity and connections of such persons while in
ofﬁce are studied in detail and any publicly available information capable of causing reputational damage is reason
enough to initiate a compliance investigation, if cooperation
is still considered after detecting such incidents. Litigation
involving the company or its key persons is also searched for
as part of compliance checks. Moreover, the checks cover
not a single location, but a number of jurisdictions.
Most international companies headquartered in developed
countries believe in playing it safe and building relationships
of trust, but that trust is based on thorough compliance
checks.
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Коротка назва компанії
Short company‘s name

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «АВІА»
Scientific and production association “AVIA”, Ltd

20

«АвтоКрАЗ», ПрАТ
АutoKraz, PJSC

Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ»
Private Joint-Stock Соmраnу «АutоКraz”

21

«Автомоторс», ДП
“Automotors”, SC

Дочірнє підприємство «Автомоторс»
Subsidiary Company “Automotors”

22

«Автоскладальний завод № 2» («Богдан Моторс»)
“CAR ASSEMBLY PLANT №2» (“BOGDAN MOTORS”)

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 2» Публічного акціонерного товариства
«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
“CAR ASSEMBLY PLANT №2» SUBSIDIERY OF PUBLIK JOINT-STOCK COMPANY
“AUTOMOBILE COMPANY “BOGDAN MOTOR”

24

«Адрон», НВФ, ТОВ
ADRON Ltd., RDC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Адрон»
Research and Development Company ADRON Ltd

25

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство
«Аеротехніка-МЛТ»
Limited liability company “Research and production firm “Aerotechnica-MLT”»

26

«Алан-Компані, Лтд», ТОВ
“Alan-Company”, LTD

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алан-Компані Лтд»
“Alan-Company”, LTD

28

АРМОРУМ СОЛЮШЕНС, ТОВ
ARMORUM SOLUTIONS, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю АРМОРУМ СОЛЮШЕНС
Limited Liability Company ARMORUM SOLUTIONS

29

Асоціація «Українська Оборонна та Безпекова
Промисловість»
Ukrainian Defense and Security Industry Association

Асоціація «Українська Оборонна та Безпекова Промисловість»
Ukrainian Defense and Security Industry Association

30

А.Т.А.К.А. ТМ
A.T.A.K.A. TM

Торгова марка А.Т.А.К.А.
The trade mark A.T.A.K.A

31

«АТЛОН АВІА», НВП, ТОВ
“Athlon AVIA”, SPE, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АТЛОН АВІА»
Limited Liability Company “Scientific Production Enterprise “Athlon AVIA”

32

«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД», НВП, ТОВ
“ATOMKOMPLEXPRYLAD”, RPE, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
Limited Liability Company RPE “ATOMKOMPLEXPRYLAD”

33

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «БРІГ ЛТД»
Limited Liability Company “BRIG Ltd”

34

«ВІАКОМ», ТОВ
Biakom, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАКОМ»
Limited Liability Company Biakom

35

«ВК Система», НВК, ТОВ
“VK System”, SPC, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ВК Система»
Limited Liability Company “Scientific Production Company «“VK System”

36

Діфенс Експресс, IKK, ТОВ
DEFENSE EXPRESS MCC, LLC

ТОВ «Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експресс»
Limited Liability Company “DEFENSE EXPRESS MEDIA AND CONSULTING COMPANY”

37

«ДОЛЯ І КО. ЛТД», ТОВ
“DOLYA & CO. LTD”, LL C

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОЛЯ І КО. ЛТД»
Limited Liability Company “DOLYA & CO. LTD”

38

«Елемент», ПрАТ
ELEMENT, JSC

Приватне акціонерне товариство «Елемент»
Joint stock company ELEMENT

40

«ЕНЕРГІЯ 2000», НВП,ТОВ
“ENERGY 2000», R&D Co, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕНЕРГІЯ 2000»
R&D company “ENERGY 2000» Limited Liability Company

41

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
PRIVATE STOCK COMPANY “PLANT “KUZNYA ON RYBALSKY”

42

«БРІГ ЛТД», ТОВ
Б BRIG Ltd, LLC

Д

Е

«Завод «Кузня на Рибальському», ПрАТ
З PLANT “KUZNYA ON RYBALSKY”, PrSC

«ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ», ТОВ Товариство iз обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ»
“ENGINEERING BUREAU OF AVIATION INSTITUTE”, LLC Limited Liablity Company “ENGINEERING BUREAU OF AVIATION INSTITUTE”

І
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«АВІА», НВО, ТОВ
SPA “AVIA”, Ltd

«Аеротехніка-МЛТ», НВП, ТОВ
А “Aerotechnica-MLT”, RPF, LLC

В

Повна назва компанії
Official Company’s name

43

«Інкомтех-Проект», ТОВ
“Incomtech-Project”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інкомтех-Проект»
Limited liability company “Incomtech-Project”

44

«Інспецпром», ТОВ
“Inspecprom”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інспецпром»
Limited Liability Company “INSPECPROM”

45

«ІнтерПроІнвест»,ТОВ
InterProlnvest, LLC

Товариство з обмеженою віповідальністю «ІнтерПроІнвест»
Limited Liability Company InterProlnvest

46

«ІНФОЗАХИСТ», НВЦ, ТОВ
INFOZAHYST R&D AND PRODUCTION CENTER, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий виробничий центр «ІНФОЗАХИСТ»
INFOZAHYST R&D AND PRODUCTION CENTER

47
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Коротка назва компанії
Short company‘s name

К

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОКОМ ЛТД»
Limited Liability Company “INFOCOM LTD”

48

«ІТТОН СЕРВІС»,ТОВ (PROSTIR 3D™)
ITTON SERVICE, LLC (PROSTIR 3D™)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТТОН СЕРВІС» (Торгівельна марка PROSTIR 3D™)
Limited Liability Company “ITTON SERVICE” (PROSTIR 3D™)

49

«КАМ», ТОВ
KAM Ltd

«Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМ»
Limited Liability Company KAM

50

«КОЛІБРІ», Суднобудівна компанія
KOLIBRI Boat Manufacturing Company

Суднобудівна компанія «КОЛІБРІ»
KOLIBRI Boat Manufacturing Company

51

«КОНТРОН Україна»,ТОВ
Kontron Ukraine LTD

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРОН Україна»
Kontron Ukraine LTD

52

«Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ
“Kryukovsky Railway Car Building Works, PJSC

«Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод»
РubІiс Joint-Stock Company “Kryukovsky Railway Car Building Works”

53

Громадська Спілка «Ліга оборонних підприємств України»
Non-Governmental Association “League of Defense Companies of Ukraine”

54

«МАДЕК» ТОВ, НВП
Research Manufacturing Enterprise MADEK, LLC

«Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «МАДЕК»
Limited Liability Company Research Manufacturing Enterprise MADEK

56

«МАРКЕТ-МАТС», ТОВ
“MARKET-MATS”, LLC

«Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ-МАТС»
Limited Liability Company “MARKET-MATS”

57

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО», ТОВ
“MATERIALOZNAVSTVO”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
Limited Liability Company “MATERIALOZNAVSTVO’’

58

«Метекол», НВП
METECOL

Науково-виробниче підприємство «Метекол»
Scientific and Production Enterprise METECOL

59

«МОТОР СІЧ», АТ
MOTOR SICH JSC

Акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»
MOTOR SICH JSC

60

«МС АВІА-ГРЕЙД», НВФ, ТОВ
“MS AVIA-GRADE” LIMITED, R&D COMPANY

Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МС АВІА-ГРЕЙД»
RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY OF “MS AVIA-GRADE” LIMITED

61

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оборонні Технології»
Limited Liability Company “DEFENCE TECHNOLOGY”

62

«Подавач», ТОВ
Podavach, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Подавач»
Limited Liability Company PODAVACH

64

«ПРАКТИКА», HBO, ПрАТ
“PRACTICA”, RPA, PJSC

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’еднання «ПРАКТИКА»
Private Joint Stock Company “Research&Production Association “PRACTIKA”

65

«Радіоприлад «АБ», ТОВ
“Radioprylad “AB” Ltd

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіоприлад «АБ»
“Radioprylad “AB” Ltd

68

«Радій», НВП, ПАТ, Завод рульової гідромеханіки
“Research and Production Corporation Radiy” Steering
Hydromechanics Plant, Public Company

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій»
Завод рульової гідромеханіки
Public Company “Research and Production Corporation Radiy” Steering Hydromechanics Plant

69

«РАДІО САТКОМ ГРУП»,ТОВ
Radio Satcom Group,LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДІО САТКОМ ГРУП»
Limited Liability Company Radio Satcom Group

70

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіонікс»
Limited Liability Company “RADIONIX”

72

«РАМЗАЙ», ПрАТ
“RAMZAY”, PJSC

Приватне акціонерне товариство «РАМЗАЙ»
Privat Join Stock Company “RAMZAY”

73

«РОДА-КОМП’ЮТЕР», ТОВ
“Roda-computer GmbH”

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОДА-КОМП’ЮТЕР»
Roda-computer GmbH

74

«РОСАВА», ПрАТ
ROSAVA, PJSC

«Приватне акціонерне товариство «РОСАВА»
Private Joint Stock Company ROSAVA

76

«Сатурн», НВП, ПрАТ
“Saturn”, SPE, PJSC

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»
Private Joint Stock Company “Scientific and Production Enterprise “Saturn”

77

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімметрон-Україна»
Limited Liability Company “Symmetron-Ukraine”

78

«СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ», ТОВ
SKB Ukrelectromash, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ»
Limited Liability Company SKB Ukrelectromash

79

«Спаринг-BicT Центр», НВПП, TOB
Sparing-Vist Center, SPPE

Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-BicT Центр»
Private Enterprise “Scientific and Production Private Enterprise “Sparing-Vist Center”

80

Технології», ТОВ
О «Оборонні
“DEFENCE TECHNOLOGY”, LLC
П
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«ІНФОКОМ ЛТД»,ТОВ
“INFOCOM LTD”, LLC

оборонних підприємств України», ГС
Л «Ліга
“League of defense Companyes of Ukraine”, NGA

М

Повна назва компанії
Official Company’s name

Р «Радіонікс», ТОВ
“RADIONIX”, LLC

ТОВ
С «Сімметрон-Україна»,
“Symmetron-Ukraine”, LLC
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Коротка назва компанії
Short company‘s name
«СПРУТ АРСЕНАЛ»,ТОВ
“SPRUT ARSENAL”, LLC

Повна назва компанії
Official Company’s name
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Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРУТ АРСЕНАЛ»
Limited Liability Company “SPRUT ARSENAL”

81

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальні технології. Інноваційна діяльність»
Limited Liability Company
“Special Technologies. Innovation Development”

82

СТРІЛА, ТОВ
STRILA, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю СТРІЛА
Limited Liability Company STRILA

83

«ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ
TELECARD-PRIBOR, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД»
Limited Liability Company TELECARD-PRIBOR

85

«Темп-3000» НВП, TOB
TEMP-3000, SRE, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Темп-3000»
Limited Liability Company “Scientific-Research Enterprise “TEMP-3000”

86

«ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС», TOB
“THERMAL VISION TECHNOLOGIES”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС»
Limited Liability Company “THERMAL VISION TECHNOLOGIES”

87

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА»
Limited Liability Company “Thermo Projects Ukraine”

88

«Техвагонмаш», НВФ, ТОВ
“Techvagonmash”, RPE, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Техвагонмаш»
Limited Liability Company “Research-and-production enterprise “Techvagonmash”

89

«ТЕХІМПЕКС», НВК, ТОВ
“TECHIMPEX”, SPC, Ltd.

Товариство з обмеженою відовідальністю «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС»
Scientific-Production Company “TECHIMPEX” Ltd

90

«ТЮРІНГІЗМУС», ТОВ
TURINGISMUS, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЮРІНГІЗМУС»
LIMITED LIABILITY COMPANY TURINGISMUS

91

«Українська бронетехніка», КВП
“UKRAINIAN ARMOR”, DMC

Конструкторсько-виробниче підприємство «Українська бронетехніка»
Design and manufacturing company “UKRAINIAN ARMOR”

92

«Українська Броня», TOB
Ukrainian Armor, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Броня»
Limited Liability Company Ukrainian Armor

93

«Українські мультироторні технологіі», ТОВ
“UKRAINIAN MULTIROTOR TECHNOLOGIES”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські мультироторні технологіі»
Limited Liability Company “UKRAINIAN MULTIROTOR TECHNOLOGIES”

94

Корпорація «УКРІННМАШ»
“UKRINNMASH” Corporation

95

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські передові мікротехнології
імені В.О. Хитрика»
Limited Liability Company “Ukrainian AdvancedMicrotechnologies named after V.O. Khytryk”

96

«УКРСПЕЦКОНСАЛТИНГ», ТОВ
“UKRSPETSCONSULTING”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦКОНСАЛТИНГ»
Limited Liability Company “UKRSPETSCONSULTING”

97

«Укрспецтехніка», ХК, ПрАТ
“Ukrspetstechnika”, HK, JSC

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Укрспецтехніка»
Private Joint Stock Company “Holding Company “Ukrspetstechnika”

99

«Хамонд», TOB
“HAMOND”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хамонд»
Limited Liability Company “HAMOND”

102

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод засобів індивідуального
захисту»
Limited Liability Company Kharkiv PPE Plant; RAROG tactical gear

103

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелітрейнінг Україна»
Limited Liability Company Helitraining Ukraine

104

Ц «ЦОСА», ТОВ
“COSA”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ»
LIMITED LIABILITY COMPANY “CENTER FOR OPERATIONAL AND STRATEGIC ANALYSIS”

1106

Ч «ЧеЗаРа», ПАТ
“CHeZaRa”, PJSC

Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»
Public Joint Stock Company “CHERNIHIVSKYIZAVOD RADIOPRYLADIV”

107

Ю «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ
UA TECHNOLOGY”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ»
Limited Liability Company “UA TECHNOLOGY”

108

A ATA-GEAR-тактична перевага
ATA-GEAR Assault Tactical Advantage

ATA-GEAR – тактична перевага
ATA-GEAR Assault Tactical Advantage

109

D «DIGITEC visual engineering», Студія
“DIGITEC visual ngineering”, Studio

Студія «DIGITEC visual engineering»
Studio “DIGITEC visual engineering”

110

U Utactic,ТОВ
Utactic, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю UTactic
Limited Liability Company UTactic

111

С «СТІД», ПП
“STID”, PE

Т «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА», ТОВ
“Thermo Projects Ukraine”, LLC

«УКРІННМАШ», Корпорація
У “UKRINNMASH” Corporation
«Українські передові мікротехнології
ім. В.О. Хитрика», ТОВ
“Ukrainian AdvancedMicrotechnologies
named after V.O. Khytryk”, LLC

«Харківський завод засобів індивідуального
Х захисту», ТОВ; ТМ RAROG
Kharkiv PPE Plant, LLC; RAROG TM
«Хелітрейнінг Україна», TOB
Helitraining Ukraine, LLC
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВО «АВІА»
Scientiﬁc and production association “AVIA”, Ltd

Директор /
Director

Валерій
Моцарь
Valeriy Motsar
Адреса /
Address
вул. Леонова, 2/27,
Полтавська обл.,
Кременчук, Україна,
39601
2/27, Leonova Str.,
Kremenchuk, Poltava
Region, Ukraine,39601
+38 0536 74-28-63
ofﬁce@avia-ts.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ТОВ «НВО «АВІА» вже більше 25 років займається
розробкою, виробництвом та постачанням учбово-тренувальних комплексів вертольотів сімейства
«Міль» усіх модифікацій та є одним із світових лідерів з виробництва учбово-тренувальних комплексів
вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172/17В-5 і Мі-24/
Мі-35, та вже більше 20 років проводить навчання
цивільного та військового льотного та інженерно-технічного складу України та іноземних держав,
які експлуатують вказані вертольоти у власному навчально-тренажерному центрі.
НТЦ «АВІА» має ліцензію TRTO та є найбільшим і найсучаснішим у світі. До його складу входить 3 комплексних
льотних тренажери вертольотів Мі-17-1В, Мі-171, Мі17-В5 та Мі-24/35 рівня FFS level «D» та льотний тренажер FTD level 3 MCC вертольотів Мі-17-1В, Мі-171 та
Мі-172/17-В5. Усі тренажери сертифіковані Державною
авіаційною службою України згідно з вимогами EASA
CS-FSTD(H) 2012 та мають найвищий кваліфікаційний
рівень. Учбово-тренувальний комплекс вертольоту Мі24/35 (FFS Level D) у 2019 році успішно пройшов державні випробування та прийнятий на озброєння ЗСУ.
До складу НТЦ також входять учбові класи, обладнані
комп’ютерною системою навчання, учбовими стендами функціональних систем, учбовими макетами
вузлів та агрегатів, учбовими стендами з конструкції
вертольоту.

Scientiﬁc and production association “AVIA”, Ltd., has
been developing, manufacturing and selling integrated training complexes of Mi-series helicopters of
all modiﬁcations for about 25 years, and is one of the
world leaders in Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172/17V-5
and Мі-24/Мі-35 helicopters training complexes
manufacturing, and has been training civil and military ﬂight and engineering personnel of Ukraine and
foreign countries operating mentioned helicopters in
own training center for more than 20 years.
Training center “AVIA” has TRTO license is one of the
world-ﬁrst and updated centers. It comprises three
Full Flight Simulators of level D (FFS level D) of Мі17-1V, Мі-171/17-V5 та Мі-24/35, and one upgraded
Flight Training Device (FTD 3 MCC) of Мі-17-1V, Мі171, Мі-17-V5. All the helicopters simulators are
certiﬁed by the State Aviation authority of Ukraine according to EASA CS-FSTD(H) 2012 requirements and
have the highest certiﬁcation level. In 2019 training
complex of Mi-24/35 helicopter (FFS Level D) has successfully passed state tests to be used as the standard
equipment of the Armed Forces of Ukraine.
Training center also comprises training classes
equipped with computer based training system, training boards of helicopter functional systems, training
mockups of helicopters units and assemblies, training
stands of the helicopter structure.

avia-ts.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
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Компанія розробляє, виробляє та постачає
учбово-тренувальні комплекси вертольотів
Мі-8МТВ, Мі-171, Мі-172, Мі-35 та їх модифікацій для навчання, перепідготовки та
підвищення кваліфікації льотного і інженерно-технічного складу, що експлуатують ці
вертольоти.

•

Scientiﬁc and production association “AVIA”, Ltd.
is manufactures and sells training complexes of
Mi-8MTV, Mi-171, Mi-172, Mi-35 helicopters and
their modiﬁcations for training, type conversion and
advanced training of ﬂight personnel and ground engineers of all specialties operating these helicopters.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВП «Аеротехніка-МЛТ»
RPF “Aerotechnica-MLT”

Директор /
Direktor

Погребняк
Віктор
Петрович
Viktor
Pogrebniak
Адреса /
Address
вул. Януша Корчака,12,
м. Київ, Україна, 03190
Janusz Korczak str. 12,
Kyiv, Ukraine, 03190
+38 044 591-15-75

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

Науково-виробниче підприємство Аеротехніка було створено понад 25 років тому групою випускників одного з кращих
в союзні часи ВНЗ – Київського інженерного училища Радіотехнічного ППО. Розробки Аеротехніка-МЛТ ґрунтуються на
багаторічному досвіді роботи і передових інженерних технологіях, які в поєднанні зі світовими страндартами якості
виробництва надають можливість відповідати побажанням
замовника враховуючи його індивідуальні потреби.
Ми пропонуємо:
•
модернізацію локаторів різних типів (зокрема,
П-18МА, 5Н84АМА, ПРВ-16МА, РСП-10МА);
•
модернізацію зенітно-ракетних комплексів (зокрема,
С-125-2Д «Печора-2Д», С-75М3А «Волга-А», 2К12-2Д
«Квадрат-2Д»)
•
виробництво твердотільних РЛС різного призначення
(зокрема, Бурштин-1800, MARS-L);
•
командні пункти для ППО і ПС (зокрема, Модуль);
•
сучасні автоматизовані системи управління повітряним рухом;
•
ітеграцію цивільних і військових систем для підвищення безпеки польотів і скорочення витрат військових.

Aerotechnica was founded in 1991 in Kiev, Ukraine, by a group
of scientists from the Kiev Air Defense Higher Engineering Radio Technical School.
Aerotechnica is specializing in the development and manufacturing of advanced radar data collection and processing systems for civil and defense markets ranging from modernized
Surface-To-Air Missile systems, sophisticated command posts
for all types of armed forces to data recorders and simulators.
The combination of decades of experience, modern technologies and world-recognized international standards has resulted in wide range of Aerotechnica products for both Military and
Civil Air Trafﬁc Management industry.
In particular, RPF “Aerotechnica-MLT” offering following systems and solutions.
•
SAM Systems: S-125-2D “Pechora-2D”; S-75M3A
“Volga-A; 2K12-2D “Kvadrat-2D”.
•
Radar systems: AMBER-1800; MARS-L; P-18MA;
5N84AMA; PRV-16MA; RSP-10MA.
Automated Mobile Command Post “Module”.

+38 044 591-15-76
info@aerotechnica.ua
aerotechnica.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
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Розробка та модернізація радіолокаційних
систем та систем ППО та ПС.

•

Development and manufacturing of advanced
radar systems and SAM systems.
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОЛЯ І КО. ЛТД»
Limited Liability Company “DOLYA & CO. LTD”

Генеральний
директор/
Company’s CE

Татарінцева
Лариса
Анатоліївна
Larysa
Tatarintseva
Адреса /
Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ТОВ «ДОЛЯ І КО. ЛТД» – український виробник
професійних засобів цифрового радіозв’язку
AGENT™ та ЛИБІДЬ™.
Спеціалізація компанії:
• системна інтеграція в телекомунікаційній
галузі;
• проектування, будівництво, налаштування
систем спеціалізованого технологічного та
оперативного радіозв’язку, оповіщення;
• розробка та виробництво засобів криптографічного та технічного захисту інформації;
Сотні впроваджених успішних проектів різного рівня і масштабу, в Україні та за її межами за
27 років діяльності.

LLC “DOLYA & CO.LTD” – Ukrainian manufacturer
of professional digital radio communication devices,
AGENT ™ and LYBID ™
Company specialization:
• system integration in the telecommunications
industry;
• design, construction, setup of specialized technological and operational radio communication
systems, alerts;
• development and production of devices for cryptographic and technical information security;
Hundreds of successful projects of varying scale,
implemented in Ukraine and abroad over 27 years
of activity.

Провулок Памви
Беринди 4, м. Київ,
Україна, 01015
4 Pamvy Beryndy lane,
Kyiv, Ukraine, 01015
+38 044 455-77-77
+38 044 455-77-77
ofﬁce@dmr.kiev.ua
dmr.kiev.ua
dolya.kiev.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
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Телекомунікаційні технології, кібербезпека

•

Telecommunication technologies, cyber security.

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

A

Приймально-передавальні вироби;
Two-way communication devices

Комплекси захисту інформації;
Information security systems

Антенно-фідерні пристрої;
Antenna feeder devices

допоміжне радіообладнання;
Supplementary radio equipment

Аудіо-засоби;
Audio devices

Акумулятори та блоки живлення;
Accumulators and power supply units

t: +38 044 455 77 77
e: OFFICE@dmr.kiev.ua
W: dmr.kiev.ua dolya.kiev.ua
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІнтерПроІнвест»
Limited Liability Company InterProInvest

Голова наглядової
ради /
Chairman of the
Supervisory Board

Варібрусов
Сергій
Тимофійович
Sergii
Varibrusov
Адреса /
Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ТОВ «ІнтерПроІнвест» було засновано у 1998 році
для реалізації з таких напрямків:
• виконання конструкторських робіт у сфері
стрілецького озброєння, озброєння та систем
управління вогнем бойових машин, а також
спеціальної військової техніки;
• проведення науково-дослідницьких і практич-них робіт з акустико-емісійної діагностики в галузі промислової безпеки;
• конструкторські та проектні роботи в галузі
ар-матуробудівництва для атомних електростанцій;
• розробки і впровадження інноваційних технологій в галузі геофізики та альтернативної
енергетики.

InterProInvest Ltd was founded in 1998 with the focus on the following business ares:
• design and development of small arms, combat
vehicle armaments and ﬁre control systems, as
well as special-purpose military equipment;
• R&D on and practical implementation of acoustic emission diagnostics in the ﬁeld of industrial
safety;
• R&D on steel framework construction at nuclear
power plants;
• design, development, and practical implementation of technological innovations in geophysics
and Alternative Energy.

вул. Драгоманова,
17 офіс 263, Київ,
Україна, 02068
17 Drahomanova
Str., ofﬁce 263, Kyiv,
Ukraine, 02068
+38 044 286-15-84
+38 095 315-02-93
+38 073 016-75-16
ip_interpro@ukr.net
interproinvest.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
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Науково-виробнича діяльність

•

Scientiﬁc and production activities
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«НАУКОВИЙ ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«IНФОЗАХИСТ»
INFOZAHYST R&D AND PRODUCTION CENTER

Засновник
i генеральний
директор /
Founder & СЕО

Сiгнаєвський
Костянтин
Миколайович
Kostiantyn
Signaievskyi

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

НВЦ «Інфозахист» є діючим гравцем на ринку безпеки й оброни з 2001 року.
За 18 років діяльності компанією реалізовано десятки пристроїв та систем, безліч програмних та
апаратних рішень для державних, комерційних,
приватних замовників в Україні та за кордоном. Продукція НВЦ «Інфозахист» випробувана та успішно
застосовується у зоні проведення ООС структурами
силових та спеціальних служб.

Infozahyst Innovation Centre has been an active player in the security and defense market since 2001.
Over the course of 18 years the company implemented dozens of devices and systems, a number of software and hardware solutions for state, commercial
and private customers in Ukraine and abroad. The
products of Infozahyst Innovation Center have been
tested and successfully used in the war in the East of
Ukraine by military, security and special forces.

Адреса /
Address
пров. Госпiтальний, 2
офiс 3, Київ, Україна,
01023
2 Hospitalna lane,
ofﬁce 3, Kyiv, Ukraine,
01023
+380 (44) 235-14-62
to@infozahyst.com
www.infozahyst.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
•
•
•
•
•

Розробка i виробництво вiйськових та цивiльних
систем радiомонiторингу та пеленгації;
Розробка i виробництво унiкальних засобiв технiчного захисту iнформації i програмного забезпечення;
Комплексна перевiрка примiщень на наявнiсть
засобiв зняття конфiденцiйної iнформацiї;
Створення комплексних систем захисту iнформації;
Консультацiї щодо захисту офiсу, дому;
Технiка спецiального призначення: пошукова, захисту iнформацiї, радiоконтролю, антитерористична,
звукозапису i обробки мови, вiдеоспостереження.

•
•
•
•
•
•

Development and production of radio monitoring and direction ﬁnding equipment for military and civilian applications;
Development and production of proprietary information
security hardware and software;
Comprehensive investigation of premises for evidence of wiretapping or unauthorized extraction of conﬁdential/sensitive data;
Creation of integrated information security systems;
Consulting оп ofﬁce/home security;
Special purpose technologies for search/detection, information
security, wireless remote control, counter-terrorism, sound/
speech recording and processing, and video surveillance.
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Громадська спілка «Ліга оборонних
підприємств України»
Non-Governmental Association
“League of Defense Companies of Ukraine”

Виконавчий
директор/
Executive director

Брюшковський
Олег
Вікторович
Oleh
Briushkovskyi
Адреса /
Address
вул. Металістів, 15,
Київ, Україна, 03057
15 Metalistiv St., 03057,
Kyiv, Ukraine
+38 044 277-67-00

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

Громадська Спілка «Ліга оборонних підприємств
України» об’єднує провідні приватні підприємства
оборонної галузі.
Головним напрямом діяльності Ліги є участь її членів
у ефективному та якісному переозброєнні Збройних
Сил України.
Основними завданнями об’єднання є захист інтересів підприємств Ліги, створення привабливих умов
для їх діяльності, сприяння реалізації оборонної
продукції приватних підприємств як в Україні, так і
на ринках іноземних держав.
За часів відкритої російської агресії підприємствами
Ліги створено, прийнято на озброєння та поставлено
на забезпечення Збройних Сил України низку зразків озброєння та військової техніки за напрямами:
бронетехніка, безпілотні літальні апарати, засоби радіолокаційного спостереження та радіоелектронної
боротьби, модернізація озброєння бойових літаків,
засоби зв’язку та захисту інформації, засоби радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, тощо.
Ліга оборонних підприємств України – це платформа
для обміну інформацією та розробки спільних продуктів для потреб військово-промислового комплексу.

Non-Governmental Association “League of defense
companies of Ukraine” brings together leading private companies of the defense industry.
The main activity of the League is the participation of
its members in the effective and qualitative rearmament of the Armed Forces of Ukraine.
The main objectives of the association are to protect
the interests of the companies of the League, to create attractive conditions for their activities, to promote the sale of defense products of private companies both in Ukraine and in the foreign markets.
During the open Russian aggression, the companies
of the League created, adopted and arranged for the
Armed Forces of Ukraine a range of weapons and military equipment in the areas of armored vehicles, unmanned aerial vehicles, radar surveillance and electronic warfare, modernization of armament of combat
aircraft, communication facilities and protection of
information, means of CBRN protection, etc.
The League of defense companies of Ukraine is a
platform for the exchange of information and development of joint products for the needs of the military-industrial comple.

+38 044 277-67-03
+38 044 277-67-04
+38 044 277-67-05
+38 044 277-83-20
ldc.org.ua@gmail.com
ofﬁce@ldc.org.ua
ldc.org.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
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Військова та спеціалізована продукція

•

Military and special-purpose production

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES
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UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Оборонні Технології»
Limited Liability Company “DEFENCE TECHNOLOGY”

Директор /
Director

Усенко Дмитро
Миколайович
Dmytro Usenko
Адреса /
Address
вул.
Червоноармійська,
буд. 114, м. Київ,
Україна, 03150
114 Velyka Vasylkivska
St., 03150 Kyiv, Ukraine
+38 044 234-57-41
+38 044 234-57-36
tovotua@gmail.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ТОВ «Оборонні технології» зареєстровано у 2015
році в Києві, Україна. Наші виробничі потужності
розташовані в Києві, Одесі та Ніжині (Чернігівська
область).
Основним напрямком діяльності є ремонт, модернізація, розробка, виготовлення, утилізація (використання) зброї та військової техніки.
На підприємстві працює висококваліфікована команда фахівців з високим рівнем освіти – інженерно-технічний персонал, ремонтники та регулятори
електрообладнання, електрики.
Нам надано цілий набір технічних посібників по зенітно-ракетній системі «BUK-M1» (SA-17 Grizzly), зенітно-ракетній системі C300ПС (ПТ) (SA-10 Grumble),
Strela-10V3 (SA-13 Gopher), Тунгуска М (SA-19 Grison).
Ми здатні виконувати ремонт деталей озброєння та
військової техніки відповідно до технічних посібників, наданих замовником.
Площа власних виробничих потужностей складає
понад 10 000 кв. метрів.
Компанія є офіційним постачальником Міністерства
оборони України. Ми також виконуємо низку контрактів для іноземних клієнтів.

The Defence Technology LLC is registered in 2015 in
Kiev, Ukraine. Our production facilities are located in
Kiev, Odessa and Nízhyn (Chernihiv region).
The main ﬁeld of our activity includes repair, modernization, development, manufacture, disposal (utilization) of weapons and military equipment.
Company employs highly skilled team of specialists
with high level of education – engineering staff, repairer workers and electrical equipment regulators,
electricians.
We are provided with the whole sets of technical
manuals for anti-aircraft missile system “BUKM1” (SA-17 Grizzly), anti-aircraft missile system
C300ПС(ПТ) (SA-10 Grumble), Strela-10V3 (SA-13
Gopher), Tunguska M (SA-19 Grison).
We are capable to performed repair of components
of armaments and military equipment according to
technician manuals provided by the customer.
The area of our own production facilities is more than
10 000 square meters.
Company is high rated ofﬁcial supplier of the Ministry of Defense of Ukraine. We are also executing several contracts for foreign customers.

def-tech.org
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Здійснення операцій з експорту, імпорту та
реалізація на внутрішньому ринку товарів
військового призначення, надання послуг
військового і спеціального призначення.

•

Export-import and sale operations on the domestic
market of military goods, with the delivery of military
and special services.
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ОБОРОННІ

ТЕХНОЛОГІЇ
НАЙКОРОТШИЙ
ШЛЯХ ДО ЦІЛІ

Компанія «Оборонні Технології»
вирішує весь комплекс завдань
з ремонту та модернізації озброєння
і техніки зенітно-ракетних, радіотехнічних військ Повітряних сил,
комплексів ППО Сухопутних військ.
info@def-tech.org

Компанія здійснює ремонт
бронетехніки, корабельної,
інженерної та іншої спецтехніки,
виготовляє запчастини.

Фахівці компанії проводять дослідницько-конструкторські роботи з метою
підвищення надійності техніки, продовження терміну її експлуатації; модернізації складових частин для поліпшення
експлуатаційних характеристик.

вул.Червоноармійська 114, Київ, Україна

def-tech.org
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Подавач»
Limited Liability Company PODAVACH

Директор /
Company’s CEO

Нікітін Олексій
Андрійович
Alex Nikitin

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

Подавач – це українська компанія – виробник інноваційних збройних аксессуарів.
Основний напрямок – пристрої для пришвидшеного
спорядження магазинів – U-LOADER.
Компанія заснована навколо продукту, зробленого для потреб Української армії, але зараз бренд
PODAVACH уже добре відомий у всьому світі.

Podavach Company is a Ukrainian-Based Company
which specializes in high-quality ﬁrearms accessories.
Podavach Company was founded by 2 good friends
Alex and Ivan in 2015 with an idea to help Ukrainian
soldiers who were involved in Ukrainian-Russian war
in the Eastern Ukraine.
Since that time the company has grown to the wellknown worldwide ﬁrearms accessories manufacturer with more than 7,000 loyal customers and 30
ofﬁcial dealers just in the US.
During these 2 years, we took part in numerous international ﬁrearms exhibitions and opened different
fulﬁllment centers worldwide in order to deliver our
products as fast as it is possible.

Адреса /
Address
вул. Магнітогорська 1,
Київ, Україна, 02094
1 Magnitogorska St.,
02094 Kyiv, Ukraine
+38 050 283 34 27
+38 050 283 34 27
alex@podavach.com
Podavach.com
Podavach.net
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Виробництво високоякісних збройних
аксесуарів

•

High-quality ﬁrearms accessories inventing and
manufacturing
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Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»
Private Joint Stock Company
“Research&Production Association “PRACTIKA”

Голова Ради
директорів /
Chairman of the
Directors Board

Висоцький
Олег
Миколайович
Oleg Vysotsky

Адреса /
Address
вул. Малинська, 20А,
Київ, Україна, 03680
20A Malynska St., 03680
Kyiv, Ukraine
+38 044 423 55
80/81/82
+38 044 423 55
80/81/82
zavod@practika.com.ua
practika.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ПрАТ НВО «Практика» є провідним українським виробником броньованих автомобілів.
Компанія працює на вітчизняному ринку з 1993 року, а з
1997 займається виготовленням автомобілів спеціального призначення (в тому числі – з бронезахистом).
Виробництво саме військових автомобілів розпочалося в 2009 році (коли «Практика» отримала від Міністерства оборони України замовлення на розробку легкого
бронеавтомобіля, що згодом став відомим як «Козак»),
а в 2014 році випуск військових автомобілів став основним напрямком у діяльності компанії.
З того часу було розроблено і запущено у виробництво
низку військових бронеавтомобілів різного класу і призначення:
• транспортні автомобілі для перевезення особового
складу;
• штабні автомобілі;
• автомобілі вогневої підтримки в т.ч. мінометні;
• розвідувальні автомобілі;
• патрульні автомобілі;
• санітарно-евакуаційні автомобілі переднього краю;
• тактичні автомобілі MRAP-класу («Козак-2»,
«Козак-2.М» і «Козак-5»);
• автомобілі типу БТР – «ОТАМАН 6Х6» та «ОТАМАН 8Х8»
та інші.
З 2015 року розпочалося серійне виробництво автомобілів «Козак-2», які на даний момент стоять на озброєнні Національної гвардії та Збройних Сил України.
«Практика» має власний завод (розташований в Києві)
з повним циклом виробництва, де крім безпосередньо
виробничих цехів знаходяться:
• конструкторські бюро
(КБ) планового виробництва, КБ нових розробок
та електротехнічне КБ;
• відділ стандартизації та
сертифікації з власної
випробувальною
лабораторією;
• відділ роботи
з держтаємницею
(«перший відділ»).

PJSC RPA “Practika” is leading Ukrainian producer in
sphere of armored vehicles.
The company has been represented at Ukrainain market
since 1993 and since 1997 produces the vehicles of special purpose (including vehicles with armor protection).
Production of military vehicles took start at 2009 (when
“Practika” has received the order from Ministry of Defense of Ukraine for developing of light armoring vehicle,
later became known as “Kozak”) and in 2014 it became
the main product of company.
Since that time a lot of military armored vehicles of different purposes and classes were designed and went in
production:
• troop transporters
• command-and-control vehicles
• ﬁre support vehicles (mortar)
• reconnaissance vehicles
• patrol vehicles
• front edge ambulances
• tactical vehicles of MRAP type (“Kozak-2” and “Kozak-5”)
Since 2015 began mass production of cars “Kozak-2”,
which are currently in service with the National Guard
and the Armed Forces of Ukraine.
“Practika” has its own plant (located at Kiev) with full cycle of production, where beside workshops are situated:
• several design departments (DD of regular products,
DD of new developments, DD of electrical engineering)
• department of standardization and quality certiﬁcation management with own testing laboratory
• department of work with state secret documents

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
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Військова та спеціалізована продукція

•

Military and special-purpose production
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«РАДІО САТКОМ ГРУП», ТОВ
Radio Satcom Group, LLC

Генеральний
директор/
Director General

Чепель Сергій
Вікторович
Sergiy Chepel

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

Офіційний учбово-сервісний центр корпорації
L3Harris в Україні проводить навчання та консультації персоналу по роботі з обладнанням L3Harris,
технічне обслуговування та ремонт обладнання, надання технічної допомоги, підготовку інструкцій та
настанов що до ефективного використання обладнання тощо. Виробництво допоміжного обладнання
для апаратури зв’язку: блоки живлення, перетворювачі, антени, кабелі, амортизаційні кріплення, монтажні комплекти, рюкзаки тощо.

Ofﬁcial L3Harris service center in Ukraine performs
trainings and consultations for users to work with
L3Harris equipment, maintenance and repair of
equipment, preparation of manuals and whitepapers on effective use of equipment etc. Production of
ancillary equipment for communication equipment:
power supply units, power converters, antennas, cables, shock mounts, installation kits, backpacks etc.

Адреса /
Address
вул. Машинобудівна,
буд. 37, кім. 115, м.
Київ, Україна, 03067
37 Mashynobudivna
St., Of. 15, 03067 Kyiv,
Ukraine
+38 044 224-66-26
+38 044 224-66-28
info@radiosatcom.net
radiosatcom.net
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Забезпечення державних органів та силових
структур засобами радіозв’язку військового
призначення

•

Provision of governmental agencies and law enforcement agencies with military radio communications

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

A

Radio Satcom Group, LLC

L3HARRIS
В УКРАЇНІ

НЕРВОВА СИСТЕМА
ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРАЦЮВАТИМЕ
НА «ВІДМІННО»

Íâáååðȩ &?PPGQȩ !MPNMP?RGMLȩ åǊȩ *ȩ 2CAFLMJMEGCQȩ ǎǏáàÜǋâǍȩ ÞǍȩ ǎǍðÜáȩ
äǍÜǍÝǍȩ äǊÞǎǍåǑßäǍÝǍȩ ȩ ȩ ÝǏǊÜçðȩ äǊȩ ǏáäǌǑȩ ǍûǍǏǍääáǒȩ åǋǒäǍâǍÝǕҏȩ Üȩ
ǆÏƼ ȩðǌáҏȩǎǍǐǕÜȩéǍǐåǋȩãǕǐçǋȩÜȩǌǏǊǖäǕȩàǊȩǍûǐðÝǊãáȩÜáǏǍûäáçåÜǊȩåǊȩ
æǕäǊäǐǍÜǍïȩ ǎǍåǑßäǕǐåï ȩ ȩ Ìðȩ ǎǍÞǕðȩ ãǊåáãǋȩ äǊǐâǕÞǌáȩ Ǖȩ Üȩ ×ǌǏǊǖäǕ ȩ
ǍǐǌǕâíǌáȩåǋǒäǕǌǊȩǕȩåǋǒäǍâǍÝǕǖȩåǊǌåáèäǍÝǍȩàÜðàǌǑȩ&?PPGQȩÞǊÜäǍȩàǊҏäðâáȩèǕâíäǋȩãǕǐçǋȩǑȩÜǕÞǎǍÜǕÞäǍãǑȩǐǋÝãǋäåǕȩǍǐäǊêǋääðȩÍûǏǍҏäáǒȩǆáâ ȩ
ǂǊçǕǍäǊâíäǍǖȩ ÝÜǊǏÞǕǖȩ åǊȩ ÙǋǏßǊÜäǍǖȩ ǎǏáǌǍǏÞǍääǍǖȩ ǐâǑßûá ȩ ÍǊȩ
ǎǏǍÝǏǊãǊãáȩ åǋǒäǕèäǍǖȩ ÞǍǎǍãǍÝáȩ ×ǏðÞǑȩ ǆÏƼȩ ÞǍȩ ×ǌǏǊǖäáȩ äǊÞǕҏéâáȩ
åáǐðèǕȩǍÞáäáçíȩäǊҏäǍÜǕéáǒȩàǊǐǍûǕÜȩåǊǌåáèäǍÝǍȩàÜðàǌǑ ȩðǌǕȩàǊûǋàǎǋèǑïåíȩÜȩǑãǍÜǊǒȩÜǕҏäáȩǋæǋǌåáÜäǋȩûǍҏǍÜǋȩǑǎǏǊÜâǕääð ȩǇǋǒäǕǌǊȩ&?PPGQȩôȩ
ǍÞäǕôïȩ àȩ äǊҏÜǊßâáÜǕéáǒȩ ǌǍãǎǍäǋäåȩ ǐåǏǕãǌǍÝǍȩ ǎǋǏǋǒǍÞǑȩ ǐáǐåǋãȩ
àÜðàǌǑȩ äǊȩ ÜáǌâïèäǍȩ çáæǏǍÜǕȩ åǋǒäǍâǍÝǕǖȩ ǑǎǏǊÜâǕääðȩ ûǍôãȩ äǊȩ ÜǐǕǒȩ
ǏǕÜäðǒȩzȩÜǕÞȩåǊǌåáèäǍÝǍȩÞǍȩǐåǏǊåǋÝǕèäǍÝǍ ȩȩ
ƿæǋǌåáÜäǋȩÜáǌǍǏáǐåǊääðȩǍûâǊÞäǊääðȩåǊȩǎǏǍÝǏǊãäǍÝǍȩàǊûǋàǎǋèǋääð ȩðǌǋȩȩäǊÞǒǍÞáåíȩàǊȩǎǏǍÝǏǊãǊãáȩ$+$ȩåǊȩ31' ȩÜáãǊÝǊôȩǌǍãǎâǋǌǐǑȩ
àǊǒǍÞǕÜ ȩǊȩǐǊãǋȩȩȩ
bȩǎǏǍæǋǐǕҏäǍÝǍȩÜǐåǊäǍÜâǋääðȩǍûâǊÞäǊääðȩäǊȩûǍҏǍÜǑȩåǋǒäǕǌǑȩåǊȩ
ȩȩǕäéǕȩǍûôǌåá
bȩäǊÜèǊääðȩÜǕҏǐíǌǍÜǍÝǍȩǎǋǏǐǍäǊâǑȩǋæǋǌåáÜäǍãǑȩàǊǐåǍǐǑÜǊääïȩ
ȩȩåǋǒäǕǌáȩǕȩæǍǏãǑÜǊääïȩǌǍǏǎǑǐǑȩÜáǐǍǌǍǌâǊǐäáǒ
bȩðǌǕǐäǍÝǍȩåǊȩǐÜǍôèǊǐäǍÝǍȩǏǋãǍäåǑȩåǊȩåǋǒäǕèäǍÝǍȩǍûǐâǑÝǍÜǑÜǊääðȩ
bȩàǊûǋàǎǋèǋääðȩǎǕÞǏǍàÞǕâǕÜȩàǊǎèǊǐåáäǊãá ȩǊǌǐǋǐǑǊǏǊãáȩåǊȩÜǐǕãȩ
ȩȩäǋǍûǒǕÞäáã
ȩÌǋҏȩǌǍãǎâǋǌǐȩàǊǒǍÞǕÜȩÜȩãǋßǊǒȩǐÜǍôǖȩǌǍãǎǋåǋäçǕǖȩǑǐǎǕéäǍȩǏǋǊâǕàǑôȩ
Ǉǃƽȩ vǅǊÞǕǍȩ ǆǊåǌǍãȩ ƾǏǑǎw ȩ ðǌǋȩ ǎǏǋÞǐåǊÜâðôȩ *&?PPGQȩ Üȩ ×ǌǏǊǖäǕȩ àǊȩ
äǊǎǏðãǌǍãȩ!MKKSLGA?RGMLȩ1WQRCKQ ȩƿǌǐǎǋǏåáȩǌǍãǎǊäǕǖȩǐǑǎǏǍÜǍÞßǑïåíȩ ǎǏǍǋǌåáȩ ãǕßäǊǏǍÞäǍǖȩ åǋǒäǕèäǍǖȩ ÞǍǎǍãǍÝáȩ ×ǏðÞǑȩ ǆÏƼȩ åǊȩ

ÞǋǏßǊÜäǕȩ ǌǍäåǏǊǌåáȩ Üȩ ǕäåǋǏǋǐǊǒȩ ÍûǏǍҏäáǒȩ ǆáâȩ äǊȩ ǑǐǕǒȩ ǐåǊÞǕðǒȩ ǖǒȩ
ǏǋǊâǕàǊçǕǖ ȩÍǍǌǏǋãǊ ȩäǊȩǋåǊǎǕȩÜǐåǊäǍÜâǋääðȩȩǏǊÞǕǍàǊǐǍûǕÜȩǎǕÞǎǏáôãǐåÜǍȩÝǍåǑôȩÜǕÞǎǍÜǕÞäǑȩÞǍǌǑãǋäåǊçǕïȩÞâðȩǑǐǕǒȩÜáÞǕÜȩǍûôǌåǕÜȩzȩÉÉǁ ȩ
ǌǍãǊäÞäáǒȩ ãǊéáäȩ åǊȩ ÜǑàâǕÜȩ àÜðàǌǑ ȩ ƽáÝǍåǍÜâǋääðȩ ãǍäåǊßäáǒȩ
ǌǍäǐåǏǑǌçǕҏȩ àÞǕҏǐäïôȩ ÜáǏǍûäáèáҏȩ ǎǕÞǏǍàÞǕâȩ ǎǕÞǎǏáôãǐåÜǊȩ zȩ Ǉǃƽȩ
vǀǍäǐåǊäåǊȩƼǏãǍǏw ȩðǌǋȩåǊǌǍßȩÜáÝǍåǍÜâðôȩÜâǊǐäǑȩǎǏǍÞǑǌçǕïȩ ȩûâǍǌáȩ
åǊȩ ǎǋǏǋåÜǍǏïÜǊèǕȩ ßáÜâǋääð ȩ ǊäåǋääǕȩ ǏǍàÝǊâǑßǑÜǊèǕ ȩ ÞáǎǍâíäǕȩ
Ǌäåǋäá ȩ ÜǕûǏǍàǊǒáǐäǕȩ ǎâǊåæǍǏãáȩ åǍêǍ ȩ ǅǊÞǕǍȩ ǆǊåǌǍãȩ ƾǏǑǎȩ åǊȩ
ǀǍäǐåǊäåǊȩƼǏãǍǏȩǐǎǕâíäǍȩàȩãǋäǋÞßãǋäåǍãȩ*&?PPGQȩÜǕÞǎǏǊçíǍÜǑïåíȩ
àǊǏǊàȩ àǊÝǊâíäǑȩ åǋǒäǍâǍÝǕïȩ ÜâǊǐäǍÝǍȩ ÜáǏǍûäáçåÜǊȩ ǏǊÞǕǍǐåǊäçǕҏȩ
&?PPGQȩ×ǀǉȩÞǕǊǎǊàǍäǑȩÜȩ×ǌǏǊǖäǕ
ǄǕÞÝǍåǍÜǌǊȩǋǌǐǎâǑǊåǊçǕҏäǍǖȩÞǍǌǑãǋäåǊçǕǖ ȩåǋǒäǕèäǋȩǍûǐâǑÝǍÜǑÜǊääðȩ åǊȩ ǏǋãǍäåȩ ǍûâǊÞäǊääð ȩ vÝǊǏðèǊȩ âǕäǕðw ȩ äǊÜèǊääðȩ ǎǋǏǐǍäǊâǑȩ
ǐáâǍÜáǒȩÜǕÞǍãǐåÜȩÜȩǑèûǍÜáǒȩçǋäåǏǊǒȩǕȩûǋàǎǍǐǋǏǋÞäíǍȩÜȩǎǕÞǏǍàÞǕâǊǒȩ
zȩ Üǐǋȩ çǋȩ æǑäǌçǕǖȩ ×èûǍÜǍȩ zȩ ǐǋǏÜǕǐäǍÝǍȩ ÌǋäåǏǑȩ ǎǕÞǎǏáôãǐåÜǊ ȩ ÌǋäåǏȩ
ǑǌǍãǎâǋǌåǍÜǊäǍȩ ǌÜǊâǕæǕǌǍÜǊäáãáȩ ǐǎǋçǕǊâǕǐåǊãá ȩ ðǌǕȩ ǎǏǍҏéâáȩ
ǐǎǋçǕǊâíäǑȩ ǎǕÞÝǍåǍÜǌǑȩ äǊȩ àǊÜǍÞǕȩ ÜáǏǍûäáǌǊȩ Ǒȩ ã ȩ ǅǍèǋǐåǋǏ ȩ éåǊåȩ
ǂíï ҌǍǏǌȩåǊȩãǊïåíȩÜǕÞǎǍÜǕÞäǕȩǐǋǏåáæǕǌǊåá ȩǂǊȩǐíǍÝǍÞäǕȩǐǎǋçǕǊâǕǐåǊãáȩ ÌǋäåǏǑȩ ÝǍåǑïåíǐðȩ ȩ ãǊåǋǏǕǊâáȩ ǌǑǏǐǑȩ ûǍҏǍÜǍÝǍȩ àǊǐåǍǐǑÜǊääðȩ
åǋǒäǍâǍÝǕҏȩ &?PPGQȩ Üȩ ǕäåǋÝǏǍÜǊäáǒȩ ǐáǐåǋãǊǒȩ ǑǎǏǊÜâǕääðȩ ÞǕðãáȩ
ǎǕÞǏǍàÞǕâǕÜȩäǊȩǎǍâǕȩûǍï
ÍǊȩ ãáäǑâǕȩ ȩ ǏǍǌǕÜȩ Ǉǃƽȩ vǅǊÞǕǍȩ ǆǊåǌǍãȩ ƾǏǑǎwȩ ÜǐåǊäǍÜáâǍȩ ûǕâíéǋȩ
åáǐðèǕȩ ǏǊÞǕǍǐåǊäçǕҏȩ äǊȩ ǏǑǒǍãǕȩ Ǎûôǌåáȩ ǏǕàäáǒȩ åáǎǕÜ ȩ ÜǌâïèǊïèáȩ
Þǋǐðåǌáȩ ǌǍǏǊûâǕÜȩ ƽǁǆȩ åǊȩ ǎǏáǌǍǏÞǍääǍǖȩ ǐâǑßûáȩ ×ǌǏǊǖäá ȩ ǂǊéǕȩ
ǕäǐåǏǑǌåǍǏáȩäǊÜèáâáȩÜáǌǍǏáǐåǊääïȩåǋǒäǕǌáȩ&?PPGQȩǐǍåäǕȩǐǎǋçǕǊâǕǐåǕÜȩ
Íǆ× ȩ ǂƾ×ȩ åǊȩ ÙǄǆ× ȩ ÙðǌǑïèáȩ çǕҏȩ ǏǍûǍåǕ ȩ Üȩ àÝǊÞǊäáǒȩ ǐåǏǑǌåǑǏǊǒȩ
ǐæǍǏãǍÜǊäǍȩÜâǊǐäáҏȩǌǕǐåðǌȩǋǌǐǎǋǏåǕÜȩåǊȩǊÞãǕäǕǐåǏǊåǍǏǕÜȩàǊǒáêǋäáǒȩ
ǏǊÞǕǍãǋǏǋß ȩƽȩǐǎǋçǕǊâíäǍãǑȩÜáÞǊääǕȩvƽǕҏǐíǌǍÜáҏȩàÜðàǍǌwȩǋǌǐǎǋǏåáȩ
ÌǋäåǏǑȩÞÜǕèǕȩäǊȩǏǕǌȩǎǑûâǕǌǑïåíȩãǋåǍÞáèäǕȩãǊåǋǏǕǊâáȩÞâðȩàÜðàǌǕÜçǕÜ ȩ
×èûǍÜǍ ǐǋǏÜǕǐäáҏȩ ÌǋäåǏȩ ãǊôȩ ǎǏðãǕȩ àÜðàǌáȩ àȩ ǌǍãǊäÞáǏǊãáȩ
ǎǕÞǏǍàÞǕâǕÜ ȩ äǊèǊâíäáǌǊãáȩ àÜðàǌǑȩ åǊȩ ǍǎǋǏǊåǍǏǊãá ȩ ðǌǕȩ Üȩ ǏǋßáãǕȩ
vÝǊǏðèǍǖȩâǕäǕǖwȩǎǍǐåǕҏäǍȩǍåǏáãǑïåíȩǎǍǏǊÞáȩåǊȩÜǕÞǎǍÜǕÞǕȩäǊȩàǊǎáåǊääð ȩƽǋÞǋåíǐðȩǎǍǐåǕҏäǊȩǎǕÞÝǍåǍÜǌǊȩǑèûǍÜáǒȩãǊåǋǏǕǊâǕÜ ȩǌǋǏǕÜäáçåÜȩåǊȩ
ǌǍǏǍåǌáǒȩǎǍâíǍÜáǒȩǕäǐåǏǑǌçǕҏ ȩǄǕÞǎǏáôãǐåÜǍȩǊǌåáÜäǍȩǐǎǕÜǎǏǊçïôȩàȩ
ÜáǏǍûäáǌǊãáȩ ǍàûǏǍôäíȩ åǊȩ ÜǕҏǐíǌǍÜǍǖȩ åǋǒäǕǌá ȩ ðǌǕȩ ǍûâǊÞäǑïåíȩ ǐÜǍǖȩ
ÜáǏǍûáȩǏǊÞǕǍǐåǊäçǕðãáȩ&?PPGQ

ƼÜåǍǏáàǍÜǊäáҌȧ×èûǍÜǍ ǐǋǏÜǕǐäáҌȧÌǋäåǏȧ*&?PPGQ ȧ
!MKKSLGA?RGMLȧ1WQRCKQ
ã ȩǀáǖÜ ȩÜǑâ ȩ×éáäǐíǌǍÝǍ ȩ ȩǍæ ȩ
ǀǍäåǊǌåäǕȧǍǐǍûá
ÒÜÝǋäȩƾǑàǋҏ ȩƽáǌǍäǊÜèáҏȩÞáǏǋǌåǍǏȩǇǃƽȩvǅǊÞǕǍȩǆǊåǌǍãȩƾǏǑǎw ȩ
ÔǏǕҏȩǆǋǏÜǋåäáǌ ȩÙáǏǋǌåǍǏȩ×èûǍÜǍ ȩǆǋǏÜǕǐäǍÝǍȩÌǋäåǏǑ
Ǉǋâ ȩ ȩȩ   ȩæǊǌǐȩ ȩȩ  
C K?GJȩRQAP?BGMQ?RAMK LCR
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«РОДА-КОМП’ЮТЕР»
Roda-computer GmbH

Директор /
Director

Нечет Роман
Миколайович
Roman Nechet

Адреса /
Address
пров. Охтирський 3,
оф. 418, Київ, Україна,
03022
3 Okhtyrsky Lane, Of. 418,
03022 Kyiv, Ukraine
+38 044 392-84-15
info@roda-computer.
com.ua
roda-computer.com.ua
roda-computer.com

ОПИС КОМПАНІЇ:
Офіційне представництво Roda computer GmbH в
Україні, найбільшого виробника захищених ІТ систем
в Європі. Портфель захищених продуктів складається з ноутбуків, планшетів, дисплеїв, серверів, комутаторів, джерел живлення, аксесуарів та комплексних
ІТ-систем. Серійне обладнання може бути адаптоване
або розроблене з нуля, для задоволення особливих
вимог Замовника. Системи Рода використовуються
в різних галузях, таких як: армія та оборона, прикордонні служби, поліція, польові служби, телекомунікації, громадська безпека та промисловість. Продукція
Рода має тривалий життєвий цикл виробництва
та може бути застосована у виробництві сучасних
IT-систем для оборонної промисловості.
Однією з унікальних особливостей roda на ринку є
«кастомізація»: де roda виступає за індивідуальну
адаптацію стандартних продуктів (ноутбуків, планшетів і дисплеїв) для задоволення особливих потреб
наших клієнтів. Ці вимоги різноманітні і актуальні
для різних областей ІТ, наприклад:
• розширення можливостей зв’язку через вбудований GSM, 3G, LTE або подвійних модулів LAN
з вбудованими антенами
• розгортання додаткових інтерфейсів (наприклад MilBus інтерфейс, додаткових стандартних інтерфейсів)
• встановлення додаткових криптомодулів
•
встановлення карт для вимірювання та контролю
• збільшення ємності зберігання та багато іншого
З метою задоволення таких індивідуальних потреб
ІТ, roda використовує відкриту архітектуру продукту,
що складається з модульного комплекту стандартизованих компонентів, в якості основи. Кінцеві продукти не відрізняються за своєю базовою структурою, але мають специфічну конфігурацію.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
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Виробництво захищеної комп’ютерної техніки
та обладнання

•

Solid IT-solutions.
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Приватне підприємство «Науково-виробниче
приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»
Private Enterprise “Scientiﬁc and Production Private
Enterprise “Sparing-Vist Center”

Засновник і
генеральний
директор/
Direktor, Founder
& CEO

Смук Ростислав
Теодорович
Rostyslav Smuk
Адреса /
Address
вул. Володимира
Великого, 33,
Львів, 79026
33 Volodymyra Velykoho
Str, Lviv, Ukraine
79026
+38 032 242-15-15

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» – відомий в Україні та світі розробник
та виробник приладів і систем радіаційного контролю
торгової марки «ЕКОТЕСТ».
Ми пропонуємо цілий спектр засобів для вирішення
різноманітних задач з радіаційного контролю, більшість з яких пройшли сертифікацію та внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України
та інших країн світу. Нами розроблено та поставлено на
озброєння для Міністерства Оборони України 7 виробів.
Продукція ТМ «ЕКОТЕСТ» експортується у понад
80 країн світу. На сьогодні ми маємо понад 20 дилерів
за кордоном.
Багатий досвід та наявність сучасної технічної бази
дозволили нам зайнятись розробкою та виробництвом
електронних блоків і систем для бронетехніки.
Нами створено літаковий малогабаритний радіолокаційний відповідач (виріб 380), який призначений для
роботи на повітряних суднах цивільної авіації в лініях
розпізнавання державної приналежності «Земля – Літак», «Літак – Літак», «Корабель – Літак» радіолокаційної системи «Пароль».
Окрім профільної діяльності ми також займаємось забезпеченням силових структур України сучасними вітчизняними піротехнічними засобами, а саме димових
гранат і сигнальних мін

The Scientiﬁc and Production Private Enterprise
“Sparing-Vist Center” is a well-known developer and
manufacturer of radiation measurement instruments
of ECOTEST trademark in Ukraine and worldwide.
We offer a full line of comprehensive radiation measurement solutions. The majority of our products
have been certiﬁed and included into the State Register for Measuring Instruments of Ukraine and other
countries of the world. We have developed and supplied 7 devices for Ministry of Defense of Ukraine.
ECOTEST products are exported to more than 80
countries worldwide. Now we have more than 20
dealers abroad.
Having broad experience and modern equipment we
have been developing electronic units and systems
for the armored vehicles.
We have developed a compact aircraft radar transponder (item 380), which is intended for work on
civil aviation aerial vehicles in the IFF equipment
“Earth – Plane”, “Plane – Plane”, “Ship – Plane” of
the “Password” radar system.
Besides our core business we also supply modern
Ukrainian pyrotechnic products (smoke grenades
and signal mines) for law enforcement agencies.

+38 032 242-20-15
market@ecotest.ua
ecotestgroup.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•
•
•
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Прилади та системи радіаційного контролю
торгової марки «EКОТЕСТ»
Електронні блоки та системи для бронетехніки
Піротехнічні засоби для силових структур

•
•
•

Radiation measurement instruments and systems of
“ECOTEST” trademark
Electronic units and systems for armored vehicles
Pyrotechnic products for law enforcement agencies
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УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРСПЕЦКОНСАЛТИНГ»
Limited Liability Company “UKRSPETSCONSULTING”

Директор /
Company’s CEO

Волосевич
Володимир
Павлович
Volodymy
Volosevych
Адреса /
Address
вул. Бориспільська, 9,
а/с 42, Київ, Україна,
02099
9 Boryspilska St.,
POB 42, 02099 Kyiv,
Ukraine
+38 044 369-54-51
+38 044 369-54-51

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ТОВ «УКРСПЕЦКОНСАЛТИНГ» зареєстровано у 2003
році з метою одержання прибутку від госпрозрахункової виробничої діяльності, пов’язаної з проведенням
робіт по розробці та виробництву виробів спеціальної
тематики в інтересах Міноборони, Міністерства Внутрішніх Справ, Служби Безпеки України та інших силових структур, а також народного господарства України.
Предметом діяльності підприємства є:
•
виробництво будівельних металевих конструкцій
і виробів;
•
виробництво інших готових металевих виробів;
•
виробництво електронних компонентів і плат;
•
виробництво обладнання зв’язку;
•
виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
•
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування;
•
ремонт і технічне обслуговування електронного і
оптичного устаткування;
•
ремонт і технічне обслуговування електричного
устаткування;
•
установлення та монтаж машин і устаткування;
•
технічні випробування та дослідження;
•
діяльність у сфері оборони
та інші.
Підприємство має Свідоцтво виробника (постачальника) для Збройних Сил України № 335 за кодом NCAGE
A601J.

Ltd. “UKRSPETSKONSALTYNH” was registered in 2003
in order to proﬁt from self-ﬁnancing production activities related to work on the development and production
of special topics in the interest of the Ministry of Defense,
Ministry of Interior, Security Service of Ukraine and other
law enforcement agencies, and the economy Ukraine.
The object of the company is:
• manufacture of metal structures and products;
• Manufacture of other fabricated metal products;
• manufacture of electronic components and circuit
boards;
• manufacture of communication equipment;
• manufacture wires, cables and wiring devices;
• repair and maintenance of machinery and equipment;
• Repair and maintenance of electronic and optical
equipment;
• repair and maintenance of electrical equipment;
• Installation of industrial machinery and equipment;
• Technical testing and research;
• activities in defense
and other.
The company has a certiﬁcate producer (supplier) for the
Armed Forces of Ukraine under code number 335 NCAGE
A601J.

terrafranco@ukr.net
usc.kiev.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•

Розробки у сфері оборони

•

Development in defense industry

97

A

98

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

У

У

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
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Приватне акціонерне товариство
«Холдингова компанія «Укрспецтехніка»
Private Joint Stock Company “Holding Company
“Ukrspetstechnika”

Голова
правління /
Chairman
of the Board

Кошова Віра
Анатоліївна
Vira Koshova
Адреса /
Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY PROFILE:

ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка», яка
діє на ринку телекомунікацій і електронних технологій з 1989 року. Досвід фахівців, творчий успіх і
талант дозволили завоювати провідну позицію в
Україні у сфері розробки, створення і постачання
широкого спектру складної радіоелектронної та
іншої техніки військового та спеціального призначення. На сьогодні підприємством створена низка
сучасних виробів, значна частина з яких пройшла
повний цикл державних випробувань, прийнята на
озброєння Міністерства оборони та інших силових
структур України та активно застосовується для вирішення завдань в рамках проведення Антитерористичної операції (АТО) на сході України.

JSC “Holding company” Ukrspetstechnika “, which
operates in the telecommunications market and
electronic technology since 1989. Experience professionals, creative success and talent have allowed to
win a leading position in Ukraine in the design, creation and delivery of a wide range of sophisticated
electronic and other equipment for military and special purpose. Today the company created a number
of modern products, much of which was a complete
cycle of state tests, adopted by the Defense Ministry
and other law enforcement agencies of Ukraine and
actively used to solve problems in the framework of
the anti-terrorist operation (ATO) in eastern Ukraine.

вул. М. Максимовича,
2, Київ, Україна, 03022
2, M. Maksimovica str.,
Kyiv, Ukraine, 03022
+38 044 257 99 24
+38 044 257 99 14
ofﬁce@usptech.kiev.ua
ust.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / AREAS OF COMPANY’S EXPERTISE
•

розробка, проектування, виготовлення, постачання, монтаж і обслуговування спеціальної
електроніки, високотехнологічного та наукоємного озброєння, засобів телекомунікацій.

•

development, design, manufacture, supply, installation
and maintenance of special electronics, high-tech and
high-tech weapons, means of telecommunication.
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JSC "Holding company "Ukrspetstechnika" operates in the market of telecommunications
and electronic technologies since 1989. Experience professionals, creative success and talent
have allowed to win a leading position in Ukraine in the design, creation and delivery of a wide
range of sophisticated electronic and other equipment for military and special purpose.

ANTI-UAV GUN
AN
Radi
Radio-electronic
Ra
gun is
designed
mainly for counteraction
d
desig
i
against commercially available UAVs
again
which
whic may be used to perform acts off sabotage
or te
terrorist attacks, or simply to intrude
de into a private
life. A
As well, this equipment may be used for protecting air
fields,
field
ield stadiums and places of mass events for ensuring their
security
against drones activities. The employment of the gun is based
secu
on ra
radio jamming of UAV’s navigation channels (GPS and GLONASS).
The
Th effective range of the signal generated by the gun’s antenna is up
to 5 km. Additionally, the whole field of interferences to UAV’s
navigation
channels up to 2 km in radius may be setup due to
navig
application
of omnidirectional antennas of the system. The low weight
appl
of the
th system enables using it in the portable version or transporting it
on an ATV, in a vehicle or any other mobile carrier.

MUZZLE VELOCITY RADAR SYSTEM
M
Muzzle velocity radar system is designed to measure the initial speed
of any caliber shell. The device can be placed in two ways, both on a
tripod and on self-propelled guns or tanks. It can be integrated
ntegrated into
artillery firing systems.
 ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǦ
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shell caliberǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͜ǡ͝
rǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͜ǡ͝
 ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͙͚
ǤǤǤǤǤǤǤǤ25͘˘͙͘͟˘͙͛͘
ǤǤǤǤǤǤǤǤ25͘˘͙͘͟˘͙͛͘
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͙͘g
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͙͘g

RADAR «MALACHITE»
Digital, Interference-proof radar
reconnaissance aircraft and surface targets
provides detection, identification of the
origin and transmission of radar data to
consumers automatically.

Tǯ ǣ͘͘͜ˍˏȀǤ

COMPLEX «POLONEZ»
Anti-UAV defence mobile complex.
Detection and identification of moving aerial objects
and UAVs, radio spectrum monitoring, identification of
UAV’s frequency band and control commands
structure, archiving data base, automatic transmission
of radar data to Control Center, firing complexes,
combat modules, spot and barrier jamming of control
commands and telemetry, jamming of GPS\GLONASS
navigation receivers of UAV.
Complex «Polonez» includes: reconnaissance complex
«Jab» and jammer complex «Anklav» combined by
common algorithm of tasks handling with the help of
specially developed software protocols.

RADAR «BISKVIT - KB»
Developed jointly with JRC «POLITECHNOLOGY», «Biskvit-KB» is meant
for radar reconnaissance of positions of mortars, multiple-launch rocket
systems, high-caliber weaponry and automatized transmission of radar
data via communication channels to perspective automated systems. The
radar is performed on the base of digital active antenna array and can be
installed on vehicles or trailer.
 ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǦ
 ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ2͘
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eleǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͘͜λ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͘͠g

Ukraine, 03022, Kyiv M. Maksimovicha str., 2
tel. +38 (044) 257 99 27 | office@usptech.kiev.ua | www.ust.com.ua
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A

28 International Defence
Industry Exhibition

8-11.09.2020, Kielce, Poland
One stop shop for defence industry

Strategic Partner

www.mspo.pl
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Бронетехніка
Military Armored Vehicles

Інженерне обладнання
Combat Engineering Systems

Автомобільна техніка та транспортні платформи
Motor Vehicles & Transport Platforms

РХБ засоби
NBC Protection Systems

Стрілецьке озброєння та гранатомети
Small Arms & Grenade Launchers

Ремонт, відновлення та модернізація озброєння та техніки
Repair, Maintenance and Upgrade of Military Equipment

Оптичні засоби
Optics

Адаптація та тюнінг зброї
Weapon Tuning & Adaptation

Системи озброєнь
Weapons Systems

Логістика
Logistics

Засоби балістичного захисту
Ballistic Protection Systems

Формений одяг та засоби спорядження
Uniforms & Personal Equipment Items

Зв’язок та електронні технології
Communications & Electronics

Медичні засоби
Medical Equipment

Радіолокація
Radar Systems

Тренажери та симулятори
Simulators

Геоінформаційні системи
Geographic Information Systems

Підготовка та навчання
Training

Протиповітряна оборона
Air Defense Systems

Дослідження та розробки
R&D Projects

Системи та засоби розвідки
Intelligence, Reconnaissance & Surveillance Systems

Виробниче та випробувальне устаткування
Manufacturing and Testing Equipment

Засоби радіоелектронної боротьби
Electronic Warfare Systems

Виробництво вузлів та агрегатів
Component and Subassembly Production

Авіація
Aircraft

Торгівельно-посередницька діяльність
Trade Mediation Services

Авіаційне озброєння
Aircraft Armaments

Експортно-імпортні операції
Export/Import Trade Operations

Безпілотні авіаційні системи
Unmanned Aircraft Systems

Безпека та охорона об’єктів
Safety; Site & Facility Protections

Космічні засоби
Aerospace Systems

Спеціалізований консалтинг
Specialized Consulting Services

Морське озброєння
Naval Weapons Systems

Спеціалізовані ЗМІ
Specialized Media Outlets
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АЛФАВІТНИЙ ІНДЕКСАТОР
INDEX OF COMPANIES
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Назва компанії
Company name

Керівник компанії
CEO

«АВІА», НВО, ТОВ
“AVIA”, SPA, Ltd

Валерій Моцарь
Valeriy Motsar

«АвтоКрАЗ», ПрАТ
АutoKraz, PJSC

Черняк Роман
Свгенович
Roman Chernyak

«Автомоторс», ДП
"Automotors", SC

Дірінько Павло
Станіславович
Pavlo Dirinko

«Автоскладальний завод
Шевель Олександр
№ 2» («Богдан Моторс»)
Васильович
"CAR ASSEMBLY PLANT
Oleksandr Shevel
№2" ("BOGDAN MOTORS")

Адреса
Address
вул. Леонова, 2/27,
Полтавська обл.,
Кременчук, Україна, 39601
2/27, Leonova Str.,
Kremenchuk, Poltava Region,
Ukraine, 39601
вул. Київська 62, Кременчук,
Україна, 39631
62, Kyivska St., Kremenchuk,
Ukraine, 39631
вул. Мельникова 12А, oфіс 1,
Київ, Україна, 04050
12A Melnikova, Off.1,Kyiv,
Ukraine, 04050
вул. Електриків, 29А, м. Київ,
Україна, 04176
29A EIektrikivstr., Kyiv,
Ukraine, 04176

Телефон
Phone

Факс
Fax

+380536797214
+380536742863

Адреса
ел.пошти,
E-mail

office@aviats.com

Адреса сайту
Website

Сфера
діяльності
Sphere of
activities

Стор. в
Каталозі
Page in
Directory

avia-ts.com

20

+380536766200
+380536766208 info@kraz.ua
+380733010777

autokraz.com.ua

21

office@
+380442065218 +380442065226 automotors.
kiev.ua

automotors. com.ua

22

+380442777390

igor.osadchiy@ bogdan.ua
+380472332328 dozor-auto.com. facebook.com/
+380442777390 ua, admin@
bogdancorp plus.
bogdan. ck.ua google.com/u

«Адрон», НВФ, TOB
ADRON Ltd., RDC

Архипов Микола
Іванович
Nikolai Arkhypov

2/10. вул. Мельникова, Київ,
Україна, 04050
2/10, Melnikova Str, Kyiv,
Ukraine, 04050

+380442399652 +380442449043

«Аеротехніка-МЛТ»,
НВП TOB
"Aerotechnica-MLT" RPF

Погребняк Віктор
Петрович
Viktor Pogrebniak

вул. Януша Корчака,12,
Київ, Україна, 03190
Janusz Korczak str. 12, Kyiv,
Ukraine, 03190

«Алан-Компані, Лтд»
"Alan-Company, LTD"

Дмитро Зенченко
Dmitry Zenchenko

вул. Донецька 14/30, Київ,
Україна, 03151
14/30 Donetska St., 03151
Kyiv, Ukraine

alyosbin®
adron.ua

24

adron.ua

25

info@
+380445911575 +380445911575 aerotechnica.
ua

aerotechnica.ua

26

+380442411237 +380442411237 0001@ukr.net

interior-cabin.
blogspot.com

28

АРМОРУМ СОЛЮШЕНС,
Старінов Андрій
ТОВ
Валерійович
ARMORUM SOLUTIONS,
Starinov Andrij
LLC

вул. Котельникова,3, м. Київ,
Україна, 03115
+380631003069
3, Kotelnikova str., Kyjiv,
Ukraine, 03115

armorum@
protonmail.
com

armorum.com.ua

29

Асоціація УОБП
Ukrainian Defence
and Security Industry
Association

Крупа Євген
Ievgen Krupa

вул.Нагорна 8/32, офіс 3,
Київ, Україна, 04070
8/32 Of., 3 Nagorna str, Kyiv,
Ukraine, 04070

+380637659366

tristar.ua@
gmail.com

dsia.com.ua

30

А.Т.А.К.А. ТМ
A.T.A.K.A. TM

Хохленков Михайло
Іванович
Mykhailo
Khokhlenkov

+380674031646
+380506316514
+380506354785

zakaz@attack.
kiev.ua

attack.kiev.ua

31

«АТЛОН АВІА»,
НВП, TOB
“Athlon AVIA”, SPE, LLC

В’юнник Артем
Андрійович
Artem Vyunnyk

+380443382278

info@
athlonavia.
com

athlonavia.com

32

«НВП «АТОМКОМПЛЕКС-ПРИЛАД», ТОВ
RPE "ATOMKOMPLEXPRYLAD", LLC

Казимиров
Олександр
Сергійович
Olexandr Kazymyrov

+380445014907 +380445028918

akp@akp.
kiev.ua

akp.com.ua

33

«БРІГ ЛТД», ТОВ
BRIG Ltd, LLC

Ісенко Олег
Oleg Isenko

+380577604801 +380577604992

brigone@brigltd.com

brig-ltd.com

34

«ВІАКОМ», ТОВ
Biakom, LLC

Качан Віктор
Васильович
Viktor Kachan

+380445070202 +380445070202

ilya.bosyi@
biakom.com

biakom.com

35

+380443380546 +380443380547

vks_office@
ukr.net

vksystem.com.ua

36

+380444254210 +380444251622

office@defenceDefence-UA.com
ua.com

37

МишкевичТетяна
«BK Система» HBK,ТOB
Сергіївна
"VK System"
Tetiana Myshkevych
Діфенс Експресс,
IKK, ТОВ
DEFENSE EXPRESS
MCC, LLC
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Згурець Сергій
Григорович
Sergii Zgurets

вул. Кирилівська ,160 Б
оф.304, м. Київ, Україна, 04123
Office 304, 60B Kyrylivska
street, Kyiv, Ukraine, 04123
вул. Ревуцького, 42Г, Київ,
Україна, 02140
42G Revutskogo str, Kyiv,
Ukraine, 02140
вул. Магнітогорська, 1,
Київ,Україна, 02094
1 Magnitogorska St., 02094
Kyiv, Ukraine
вул. Новгородська, 3Б,
Харків, Україна, 1145
3B Novgorodska St., 61145
Kharkiv, Ukraine
Проспект Відрадний 95С,
Київ, Україна, 03060
95C, Vidradny prospekt, Kyiv,
Ukraine, 03060
Вул. Тракторна 9А,
Васильків, Київська обл.,
Україна, 08600
9A, Tractorna St., 08600
Vasylkiv, Ukraine
вул. Iллінська, 10, офіс 5,
Київ, Україна, 04070
50f.,10 lllinskastr., Kyiv,
Ukraine, 04070

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES

КАТАЛОГ «УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ:
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 2021
“UKRAINIAN TECHNOLOGY: UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR
DEFENSE INDUSTRIES” DIRECTORY 2021
Інформаційно-консалтингова компанія Діфенс Експрес розпочала роботу над Каталогом
«УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 2021.

Defense Express Media & Consulting Company has started work on compiling the “UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES”
Directory 2021.

Каталог буде презентовано під час виставки
«ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА 2020».

The Directory will be introduced at the 2020
Arms & Security exhibition.

Запрошуємо приватних виробників продукції
оборонного призначення долучитись до створення Каталогу, надавши інформацію для формування базової сторінки.

Private-Sector defense technology suppliers are
welcome to contribute to the Directory by providing their respective Company and products information.

До Каталогу «УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»
2021 можуть гарантовано потрапити:
• розробники та виробники продукції військового призначення та подвійного
використання;
• постачальники запасних частин та
комплектуючих, що використовуються
при виробництві озброєння та військової техніки;
• підприємства, що пропонують товари та послуги, які можуть зміцнити українське військо та інші силові структури;
• ті, кому є що запропонувати закордонним споживачам та
забезпечити надходження валюти в Україну.

The companies that will be included, without limitation, into the “UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR
DEFENSE INDUSTRIES” Directory 2021 shall:
• Be developers/manufacturers of military/dual-use products
• Be suppliers of replacement parts or components required for armaments manufacture
• Be suppliers of products or services that
can be useful in terms of capability strengthening of
Ukraine’s military and other security forces
• Have something to offer international consumers and be
able to provide outside revenue for Ukraine

Запрошуємо українські та закордонні приватні оборонні компанії
скористатись нагодою та донести через Каталог до цільової аудиторії інформацію про себе, свою продукцію, послуги та пропозиції
партнерства. Один зі шляхів – стати спонсором Каталогу та отримати привабливі привілеї.

We invite private-sector defense technology suppliers, both in
Ukraine and abroad, to avail themselves of the opportunity and,
via this Directory, to advertise to their target audiences information about their identity, capabilities, products, and partnership
proposals. One of the ways could be to sponsor the publication
of the Directory and be rewarded with attractive advantages.

Пам’ятайте про те, що потенційні споживачі та партнери в Україні
та за кордоном можуть мати потребу саме у Вашій продукції, товарах та послугах!

You should understand that potential consumers and partners
in Ukraine and elsewhere might require precisely the products
or services your Company offers!
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3 ПРОСТИХ КРОКИ, щоб потрапити до Каталогу
«УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 2021:
There are THREE SIMPLE STEPS to get your Company and products information included
into the “UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES” Directory 2021
КРОК 1: Скачайте Інформаційну форму-заявку для розміщення базової інформації стосовно
підприємства в Каталозі «УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»
2021 на сайті defence-ua.com
STEP 1: Visit us at defence-ua.com to download the application form for advertising your Company and
products information in the “UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES” Directory 2021
КРОК 2: Заповніть Інформаційну форму та в період з 01.11.2019 року по 30.06.2020 року надішліть її,
додавши логотип компанії та 4-5 фото, що ілюструють діяльність та продукцію компанії, на електронну
пошту catalog@defence-ua.com
STEP 2: Fill in the application form and e-mail it within the time period from November 1, 2019 to June 30,
2020 with attached Company logo and 4-5 pictures illustrating your Company’s business and products to:
catalog@defence-ua.com
КРОК 3: Переконайтесь в тому, що Вашу заявку на розміщення базової інформації в Каталозі
«УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 2021 прийнято
та оброблено, зателефонувавши за номером:

+38 093 581 83 25

STEP 3: Phone us to make sure your application form for advertising your Company and products information
in the “UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR DEFENSE INDUSTRIES” Directory 2021 is accepted and processed:

Більше інформації про
Каталог «УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ
ПРИВАТНІ ОБОРОННІ
ПІДПРИЄМСТВА» та умови
розміщення інформації
в ньому шукайте на
defence-ua.com

For more information about the
“UKRAINIAN TECHNOLOGY:
UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR
DEFENSE INDUSTRIES”
Directory and about how to get
information on your Company
and products included into
the Directory please visit our
website at defence-ua.com

КАТАЛОГ

«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»

2020
"UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR
DEFENSE INDUSTRIES"
DIRECTORY

Ознайомитись з попередніми
випусками Каталогу «УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ
ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»
можна на http://defence-ua.com

Earlier issues of the
“UKRAINIAN PRIVATE-SECTOR
DEFENSE INDUSTRIES”
Directory are available
at http://defence-ua.com

КИЇВ / KYIV
DEFENSE EXPRESS
2019

З питань розміщення в Каталозі «Українські приватні оборонні підприємства» базової сторінки
та реклами пишіть на catalog@defence-ua.com або телефонуйте за тел. +38 093 581 83 25.
Примітка: В Каталозі «Українські приватні оборонні підприємства» розміщується лише інформація відкритого характеру, що може сприяти
задоволенню потреб споживачів в Україні, налагодженню коопераційних зв’язків між українськими приватними оборонними підприємствами, виникненню
взаємовигідних зв’язків українських виробників з іноземними партнерами та просуванню продукції українських виробників на міжнародному ринку.

120

MEDIA & CONSULTING COMPANY
MCC Defense Express, Ukraine,
provides day-by-day coverage
of events in security, defense
and military cooperation areas.
Regular information products:
Daily News Wire delivering news, analysis and
expert commentaries (available in Ukrainian-language version
by subscription at defence-ua.com.
Arms Export and Defense
Industry of Ukraine
A periodical Journal providing news and
analysis on Ukraine’s defense industry
and arms export (monthly in Ukraine
for subscribers)

Ukrainian Defense Review
A periodical Journal providing news
and analysis on issues of defense
industry and arms trade of Ukraine
and the World trends in the sphere.
You can find it and subscribe
for free on issuu.com.

“Ukrainian Technology:
Ukrainian Private-Sector
Defense Industries” Directory –
annual specialized Directory

Book series “Weapons
of Ukraine“ is intended
for readers interested
in modern and new
products of Ukrainian
defense industry

DEFENSE EXPRESS MEDIA & CONSULTING COMPANY WORKS IN THIS SPHERE SINCE THE YEAR 2001
Contact information: Address: 5 Of., 10 Illinska str., 04070, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 425-42-10 fax: +38 044 425-16-22 E-mail: marketing@defence-ua.com
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