
ТОВ «СТІЛ ВОРК»
STEEL WORK LLC

Адреса: вул. Соборності 32 , м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., Україна 50065
Факс +38 (056) 470-17-00
E-mail:  info@steel-work.net
https://steel-work.net

Керівник: КОНДРАТЮК Володимир Миколайович,
                  Генеральний директор

Дата заснування: 2007 р.

Кількість працюючих: 177 осіб

Напрямок діяльності: Захист технологічного 
обладнання від шкідливих факторів виробничого 
середовища на підприємствах гірничо-металургійної, 
цементної, вугільної та інших галузей промисловості.
Технічний аудит підприємств, аналіз проблемних 
вузлів устаткування, підготовка пропозицій щодо 
захисту обладнання від зносу, розробка 
конструкторської документації за результатами аудиту 
та прийнятих технічних рішень, розробка технології 
збільшення ресурсу роботи обладнання, виготовлення, 
постачання та монтаж виробів з біметалевих 
зносостійких листів SWIP за кресленнями Замовника, 
відновлення, зміцнення і ремонт обладнання, 
схильного до зносу, із застосуванням різних 
зносостійких матеріалів, моніторинг і контроль роботи 
обладнання після впровадження технологій ТОВ "Стіл 
Ворк", технічний супровід обладнання протягом часу, 
визначеного Замовником.

Партнери: “ЮЖДІПРОруда”, ПАТ “Північний ГЗК”, 
“Парк Плюс”, ПАТ “Інгулецький ГЗК”, Академія
гірничих наук України, ТОВ “РУДПРОМГЕОФІЗИКА”,
ПАТ “Центральний ГЗК”, ТОВ “КВМШ Плюс”,
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, ІЕЗ ім.Патона НАН
України, ПАТ “Полтавський ГЗК”, ДП “ДПІ Кривбаспроект”,
ПАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ”, ДП “УкрДІПРОмез”,
ДП “ДІПРОкокс”

Address: Sobornosti str.32, Kryvyi Rih,
Dnipropetrovsk reg., Ukraine 50065
Fax +38 (056) 470-17-00
E-mail: info@steel-work.net
https://steel-work.net

CEO: Volodymyr KONDRATIUK 
          Director General

Establishment: 2007

Number of Employees: 177

Activities: Protection of technological equipment from 
hazardous factors of the environment in steelmaking, 
cement, mining, coal and other industries.
Technical due diligence of customer’s enterprises, 
analysis of problematic equipment, elaboration of 
recommendations for equipment protection from wear 
and tear, design documentation development in 
accordance with technical audit results and technical 
decisions, development of technology to increase the 
equipment viability, manufacture, delivery and installing 
of bimetallic wear-resistant SWIP plates and parts 
according to customer’s draws, renovation, 
strengthening and repair of equipment vulnerable to 
wear using various wear-resistant materials, control 
and monitoring of equipment after the Steel Work LLC 
technologies implementation, technical support of 
equipment within the time period specified by 
the customer.
 
Partners: YUZHDIPROruda, JSC Nothern IOEP,
Park Plus, JSC Inhulets IOEP, Academy of Mining of
Ukraine, LLC RUDPROMGEOFIZIKA, 
JSC Central IOEP, LLC KVMSh Plus, JSC ArcelorMittal
Kryvyi Pih, Electric Welding Institute n.a.E.Paton of 
NASU, JSC Poltava IOEP, SE SDI Kryvbasproject,
JSC DTEK PAVLOGRADVUHILLIA, SE UkrDIPROmez,
SE DIPROkoks


