
Стрільчук Дмитро Віталійович 

Керівник проектів АСУ. 

 

Можливості у складі команди з впровадження АСУ: 

- Розробка проектної документації АСУ будь-якої складності: 
Завдання на проектування. 
Пояснювальна записка. 
Схеми електричні принципові. 
Схеми інформаційних зв’язків. 
Загальний вигляд шаф. 
Плани розміщення обладнання та кабельних трас 
Креслення монтажу приладів, закладних деталей та ін. 
Специфікації обладнання. 
Кошторисна документація. 

- Розробка програмного забезпечення PLC, HMI та SCADA: 
Siemens, 
Mitsubishi Electric, 
Schneider Electric та ін., 
Інтеграція з 1C, 
Реалізація на WEB, Windows Desktop, Android та ін. 

- Комплектація проектів, 
- Збирання шаф будь-якої складності, 
- Електромонтажна бригада, 
- Налагодження КВП та АСУ. 

 

Особисті навички. 

Впровадження проектів АСУ на всіх етапах реалізації: 

- Пошук замовників на впровадження систем автоматизації та продажу обладнання (складання 
комерційних пропозицій, договорів). 

- Постановка задачі відділу проектування, контроль виконання. 
- Підбір, розрахунок, засобів автоматизації: КВП, запірно-регулюючої арматури, ПЛК, перетворювачів 

частоти, сервоприводів та ін. 
- Комплектація проектів (шафне, польове обладнання, кабельно-провідникова продукція та КВП). 

Постачання обладнання 
- Контроль виконання та участь в електромонтажних роботах. 
- Постановка задачі відділу програмування. 
- Налагодження засобів КВПіА (лінійки обладнання KROHNE, YOKOGAWA, JUMO, E+H, Emerson, Vega, 

SIEMENS та ін) та систем автоматизації. 
- Пусконалагоджувальні роботи та передача в експлуатацію об’єкта замовнику. 
- Навчання персоналу. 
- Гарантійне та післягарантійне обслуговування.  



ОСВІТА: 

1995-2000  Вінницький політехнічний університет.  

Електропривод і автоматизація технологічних комплексів.  

Інженер електромеханік. 

1991-1995 Вінницький політехнічний технікум.  

Автоматизація підприємств.  

Технік електромеханік. 

 

ДОСВІД 

 

з 2020… по теперішній час 

ВАТ «Теплоенергетична компанія» 

 

Посада: Виконавчий директор. 

Обов’язки : Пошук клієнтів для проектних рішень. Управління впровадженням автоматизованих систем 
управління підприємствами на всіх етапах реалізації: 

- Заключення договорів. 
- Проектування. 
- Комплектація. 
- Зборка шаф. 
- Електромонтажні роботи. 
- Програмування ПЛК, SCADA. 
- Пусконалагоджувальні роботи. 
- Навчання персоналу та здача об’єкту. 
- Гарантійне та післягарантійне обслуговування засобів КВП та систем автоматизації. 

 
 

  



Реалізовані проекти в ВАТ «Теплоенергетична компанія»: 

Очисні споруди з виробництвом біогазу. Друга черга. 

Мета: Впровадження АСУ очисткою стічних вод з виробництвом біогазу на базі існуючого ПЛК. 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- постачання обладнання; 
- електромонтажні роботи; 
- розробка програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

PLC:  Mitsubishi electric L-series + Weidmüller U-remote; 

SCADA:  Schneider Electric Vijeo Citect. 

 

 

Особливості: 

Розширення існуючої системи автоматизації в максимально короткі терміни. 

  



Автоматизація процесу ферментації. 

Мета: Підвищення якості процесу ферментації за рахунок поглиблення автоматизації та збільшення контролю 
за виробництвом та діями оператора. 

Стадії реалізації: 

- проектування системи автоматизації на основі існуючого технологічного процесу; 
- постачання обладнання; 
- розробка програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина: 

ПЛК:  Mitsubishi electric, FX5U 

HMI:  Mitsubishi electric, GS2100 

SCADA:   HMI 1 робоче місце оператора, 4 робочих місця менеджера. 

 

Особливості: 

Створення АСУ з широкими можливостями моніторингу технологічного процесу і великою кількістю 
віддалених місць керування.   



Автоматизація лінії по виробництву аміачної води. 

Мета: Впровадження АСУ лінією по виробництву аміачної води. 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- постачання обладнання; 
- шефмонтаж електромонтажних робіт; 
- розробка програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

ПЛК:  Mitsubishi electric, FX5U 

HMI:  Mitsubishi electric, GS2100 

 

Особливості: 

Створення АСУ для збільшення продуктивності виробництва аміачної види за мінімальні кошти. 

  



 

Вузли комерційного обліку спирту. 

Мета:  Організація вузла обліку спирту з автоматизованим відвантаженням згідно з «Інструкцією з приймання, 
зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» та «Податковим кодексом України». 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- постачання обладнання; 
- електромонтажні роботи; 
- шефмонтаж технологічної частини; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

ПЛК:  Mitsubishi electric, FX5U 

HMI:  Mitsubishi electric, GT1030 

 

Особливості: 

Інтеграція АСУ з обчислювачем спирту та введення в експлуатацію вузла обліку з максимальними 
характеристиками по точності.   



До 2020р. 

«PepsiCo»   

АСУ Очисними спорудами. 

Мета: Впровадження АСУ очисними спорудами заводу по виготовленню снекової продукції. 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- керівництво електромонтажними роботами; 
- постановка задачі при розробці програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу; 
- гарантійне обслуговування. 

Апаратна частина 

PLC:  Siemens S7-1500, 

SCADA:  Schneider Electric Vijeo Citect. 

 

 

 



 

 

Особливості: 

Впровадження розподіленої АСУ очисними спорудами. 

Інтеграція АСУ до загальнозаводської мережі. 

 

 

 

 

  



АСУ Очисними спорудами. 

Мета: Впровадження АСУ очисними спорудами заводу по виготовленню молочної продукції. 

Участь в проекті: 

- керівництво електромонтажними роботами; 
- постановка задачі при розробці програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

PLC:  Siemens S7-400, 

SCADA:  Schneider Electric Vijeo Citect. 

 

 

 

 

 



 

 

Особливості: 

Впровадження АСУ за існуючим проектом. 

Оснащення  АСУ додатковими підсистемами. 

 

  



Очисні споруди. Перша, друга черга. 

Мета: Впровадження АСУ очисткою стічних вод. 

Участь в проекті: 

- постановка задачі при розробці проекту; 
- керівництво електромонтажними роботами; 
- постановка задачі при розробці програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

PLC:  Siemens S7-1500, 

SCADA:  Siemens WinCC. 

 

 

Особливості: 

Інтеграція до АСУ існуючої системи автоматизації . 

  



Очисні споруди. Перша черга. 

Мета: Впровадження АСУ очисткою стічних вод. 

Участь в проекті: 

- постановка задачі при розробці проекту; 
- керівництво електромонтажними роботами; 
- постановка задачі при розробці програмного забезпечення; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

PLC:  Mitsubishi electric L-series, 

SCADA:  Schneider Electric Vijeo Citect. 

 

 

Особливості: 

Розробити АСУ з великими можливостями до розширення. 

Після впровадження АСУ до неї підключено 3 підсистеми. 

 

  



Система вимірювання ваги готової продукції. 

Мета: Впровадження системи моніторингу кількості виготовленої продукції. 

Участь в проекті: 

- постановка задачі при розробці проектів; 
- шефмонтаж зварювальних та монтажних робіт; 
- шефмонтаж електромонтажних робіт; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

HMI:  JIMO Logoscreen 

 

 

Особливості: 

Розробити проект опор та розрахувати їх на міцність за допомогою моделювання навантажень існуючих 
ємностей 50м3 (60тонн нетто). 

 

  



Вузли комерційного обліку спирту. 

Мета:  Організація вузла обліку спирту з автоматизованим відвантаженням згідно з «Інструкцією з приймання, 
зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» та «Податковим кодексом України». 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- постачання обладнання; 
- електромонтажні роботи; 
- шефмонтаж технологічної частини; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

ПЛК:  Mitsubishi electric, FX5U 

HMI:  Mitsubishi electric, GT1030 

 

Особливості: 

Сертифікація вузлу обліку в органах ДП «Укрметртестсандарт».   



Кернел. МЕЗ. 

Вузол комерційного обліку та дозування харчової рослинної олії у флексітанки. 

Мета:  Організація вузла обліку з автоматизованим відвантаженням і дозуванням. 

Участь в проекті: 

- розробка проекту; 
- електромонтажні роботи; 
- шефмонтаж технологічної частини; 
- пусконалагоджувальні роботи; 
- навчання персоналу. 

Апаратна частина 

ПЛК:  Mitsubishi electric, FX5U 

 

Особливості: 

Включення АСУ до загальнозаводської мережі. 

Сертифікація кожного вузлу обліку в органах ДП «Укрметртестсандарт».  

Та інші. 

 


