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РЕФЕРЕНС   

 
      Компанія «STP Energy», це компанія яка динамічно розвивається в галузі енергетики та 
являється постачальником електротехнічної продукції для комплексних рішень, по всій 
території Україні. За час існування, нам вдалося накопити унікальний, сучасний досвід в 
енергетичній сфері, яким можна гордитись. Одні з основних ідей діяльності нашої компанії - 
оперативність та надійність.  
      Наші проекти – результат ретельної та кропіткої роботи професіоналів компанії, від 
швидкого прийому заявки, правильно підібраних при необхідності аналогів та своєчасної 
поставленої продукції до Вас на об’єкт. 
 
   Головні напрямки продукції: 

 Низьковольтний мідний та алюмінієвий кабель для внутрішніх та зовнішніх робіт 
(ВВГнг, FLAME-X 950 (N)HXH, АВБбШв , АВВГ, ПВАкВнг - 1 та інший) 0,4 кВ; 

 Високовольтний кабель (АПВЭгаПу, АПвЭВнг(А) АСБл та інший ) до 35 кВ; 
 Провід ПВС, ПВ1, ПВ3, АПВ, ШВВП, PV1-F; 
 Провід для повітряних ліній СІП-5нг (AsXSn) від 0,4 кВ до 35 кВ; 
 Кабельна арматура, муфти до від 0,4 до 35 кВ; 
 Лінійно-підвісна арматура для повітряних ліній електропередачі від 0,4 до 35 кВ; 
 Кабеленесучі системи; 
 Модульна і корпусна автоматика побутового та промислового призначення; 
 Системи захисту електромережі; 
 Електроустановочні вироби для внутрішнього електромонтажу; 
 Електрофурнітура; 
 Світлотехнічна продукція; 
 Шафи, бокси та комплектуючі до них; 
 Пристрої безперебійного живлення; 
 Сухі та масляні трансформатори; 
 Частотні перетворювачі та пристрої плавного пуску; 
 Електрощитове обладнання (НКП 0,4 кВ) для всіх галузей промисловості та 

будівництва (ЩО, АВР, ШР, ЩО-90 та інші); 
 Шафи керування та Ввідно-Розподільні пристрої. 

     Ми постійно розширюємо асортимент продукції, слідкуємо за передовими технологіями на 
вітчизняному та світовому ринку, щоб Ви змогли використовувати сучасні та якісні продукти . 
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         Наші партнери: 

 ПАТ «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»; 
 ЧП «ЕЛТІЗ»; 
 ТОВ ТБ «Енергоальянс»; 
 ТД «АЛАЙ»; 
 ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ»; 
 ТОВ "СІКАМ Україна"; 
 ТОВ "ЧІНТ ЭЛЕКТРІКС УКРАЇНА"; 
 ТОВ "Легранд Україна"; 
 ТОВ "ETI Україна"; 
 Корпорація «АСКО-УКРЕМ»; 
 ТОВ "НОВАТЕК УКРАЇНА"; 
 ТОВ "ДС ЕЛЕКТРОНІКС"; 
 ТОВ «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК»; 
 ТОВ «Макел Україна»; 
 ПАТ «ДКС України»; 
 ТОВ «ОБО Беттерманн Україна»"; 
 ПАТ «Запорожтрансформатор»; 
 ТОВ «САВА»; 
 ТОВ «ДІАСОН». 

 

         Галузі призначення: 
 Житлово-комунальне господарство; 
 Агропромисловий комплекс; 
 Нове будівництво; 
 Харчова промисловість; 
 Деревообробна промисловість; 
 Машинобудування; 
 Металургія та інші галузі народного господарства; 
 Нове будівництво; 
 Реконструкції об’єктів енергетичного та промислового призначення; 
 Освітлення паркових зон, зон відпочинку, вулиць, скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків; 
 Автосалони. 

 

            Наші постійні клієнти: 

 КП «МІСЬКСВІТЛО»; 
 ПП "ПЕРЕМОГА АВК"; 
 ТОВ "АГРО-ОВЕН"; 
 ТОВ "СП "БУДЗВ"ЯЗОК"; 
 ТОВ «ЮАСКОМ»; 
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 Забудовник «GRAND FAMILY ESTATE»; 
 ТОВ СК «ОЛЬВІЯ»; 
 ПП ВТ «ГЕЛІОН»; 
 ТОВ "СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"; 
 ПБМП "СТРОЇТЕЛЬ-П"; 
 ТОВ «ТРЕНДСТРОЙ»; 
 ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ»; 
 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОБУД-ГРУП"; 
 ТОВ "СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ТОВТРИ"; 
 ПФ "АЛРУС"; 
 ТОВ «ЕНЕРГОСИЛА ДНІПРО»; 
 ТОВ «СЕТИНЖИС»; 
 ТОВ «ЮВІС БУД»; 
 ТОВ "СІНГЛ АВТО". 

 

           У нас Ви завжди можете: 

 Дізнатися про наявність необхідної Вам продукції по телефону, на сайті; 
 Придбати продукцію яка є в наявності на наших складах; 
 Замовити доставку вибраної продукції; 
 Погодити термін та місце доставки; 
 Отримати кваліфіковану допомогу при підборі необхідних комплектуючих. 
 

           Як нас знайти: 

 Головний офіс : м. Дніпро,  проспект Олександра Поля, 82г (був. проспект Кірова); 
 Склад №1: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 82г (був. проспект Кірова); 
 Склад №2: м. Дніпро,  вулиця Академіка Белелюбского, 21 (був. вул. Краснозаводська). 

 

           Переваги: 

 Власна промислова база, постійна наявність матеріалів, партнерство та співпраця з 
провідними виробниками електротехнічної продукції. 

 Виготовлення Щитового Обладнання будь якої складності за індивідуальними 
проектами, втілюючи самі сміливі сучасні рішення. 

 Наявність власних складів для зберігання продукції та широкий асортимент товару 
яким ми підтримуємо в наявності, дозволяє закомплексувати об’єкт будівництва у 
максимально короткі строки і виконати доставку за бажанням Замовника. 

 
Запрошуємо Вас до співпраці на взаємовигідних умовах! 

 
З «STP Energy» завжди швидко, зручно і комфортно ! 
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