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Кількість працюючих: 970 осіб

Напрямок діяльності: Створення нових і реконструкція 
діючих металургійних та інших промислових підприємств, 
у т.ч. комплексний інжиніринг, поставка та освоєння 
обладнання, технологічне супроводження 
функціонування; наукові дослідження в галузі 
металургійного виробництва, промислової екології, 
енергозбереження, використання вторинних енергетичних 
і сировинних ресурсів, металообробки; створення та 
модернізація газовідвідних трактів металургійних 
агрегатів, систем газоочищення, очищення стічних вод 
і оборотного водопостачання; конструювання, 
виготовлення і впровадження сучасного технологічного, 
екологічного, енергозберігаючого, термічного обладнання, 
систем автоматизованого управління технологічними 
процесами; створення підприємств та обладнання зі 
знешкодження та утилізації відходів; роботи в сфері 
метрології, стандартизації та сертифікації.
Висока конкурентоспроможність робіт завдяки 
комплексному підходу до реалізації проектів: від 
наукових досліджень, розробки технології, виконання 
проектно-конструкторських робіт, виготовлення, 
постачання, монтажу та налагоджування обладнання – 
до введення промислових об’єктів в експлуатацію з 
подальшим гарантійним та сервісним обслуговуванням.

Показники: За проектами Центру побудовано більше 
50-ти металургійних, машинобудівних, трубних, 
вогнетривких підприємств і виробництв, в т.ч. всі 
феросплавні заводи країн СНД. Продано 96 ліцензій, 
отримано 4600 авторських свідоцтв і патентів СРСР та 
277 патентів на винаходи в провідних країнах світу. 
Щорічно Центр отримує понад 40 патентів різних країн 
на нові технології, обладнання тощо.
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CEO: Dmytro STALINSKYI, Director General

Establishment: 1928

Number of Employees: 970

Activities: Setting-up of new metallurgical and other 
industrial enterprises and reconstruction of existing 
ones including comprehensive engineering, supply 
and mastering of equipment, process supporting; 
researches for metallurgical production, industrial 
ecology, energy saving, secondary energy resources 
and raw material recovery, metal processing; setting-up 
and upgrading of gas-escape tracks for metallurgical 
installations, gas cleaning systems, wastewater 
treatment and reverse water supply; design, 
manufacture and implementation of contemporary 
process, environmental, energy-saving and thermal 
equipment, automated process control systems; setting-
up of plants and equipment for waste neutralization and 
recovery; metrology, standardization and certification 
works.
There is high competitive ability of works due to 
comprehensive approach to projects’ implementation: 
from researches, technology development, design 
works, manufacture, supply, mounting and adjusting 
of equipment to industrial plants’ commissioning with 
warranty and support services. 

Results: More than 50 steelmaking, machine-building, 
pipe, refractory enterprises and processes including all 
ferroalloy plants in CIS countries have been constructed 
according to Center’s projects . 96 licenses had been 
sold, 4600 author's certificates and patents of USSR, 
277 patents for inventions in leading worldwide countries 
have been obtained. Every year Center obtains more 
than 40 patents for new technologies, equipment etc. in 
different countries.


