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Підприємство створене у 1936 році. Основний напрямок діяльності –
будівництво телекомунікаційних мереж та систем зв’язку,
магістральних інформаційних мереж, кабельної каналізації, щогл для
антен радіозв’язку, телефонізація будівель і споруд, улаштування
високоякісних комп’ютерних мереж (Сертифікати R&M, AMP, BAKS,
CMS, Brand-Rex, ViNET), монтаж мереж телебачення та
відеоспостереження, систем оповіщення, охоронної та пожежної
сигналізації, комплекси охорони територій військових баз, заземлення
та блискавкозахист (Ліцензія на будівельну діяльність серія АБ
№208331).

Державна холдингова компанія «Каскад» вперше згадується в
матеріалах Центрального державного архіву народного господарства
СРСР у 1936 році. У різні часи на підприємстві налічувалося до 18
дільниць, частина із яких згодом розгорнулася у великі самостійні
підприємства. Компанія брала участь у виконанні важливих проектів.
Зокрема у монтажу, налагодженні та впровадженні в експлуатацію
телерадіокомплексів і автоматизованих систем зв’язку, системи збору
інформації на Олімпіаді-80, внесла свій вклад у створення космічних
систем «Мир», «Буран» та ін.

Вагомий досвід ДХК «Каскад», набутий у результаті багаторічної
діяльності, дозволяє виконувати розробки та впровадження

автоматизованих систем електрозв’язку, радіотехнічних та
сигналізаційних комплексів, засобів телекомунікацій та інформаційних
систем із наданням різних послуг з урахуванням захисту державних
інтересів. Сьогодні ДХК «Каскад» – це 10 регіональних
монтажно-налагоджувальних дільниць з центральним офісом у 
м. Києві, монтажно-складальний та автотранспортний цехи, відділ
проектних робіт та інші допоміжні й обслуговуючі структури. До складу
компанії входять ВАТ «НВП «Каскад», ВАТ «ОБК «Південь», ЗАТ
«Кордон-АвіаСервіс», ВАТ «Союз» у м. Харкові.

Великий досвід роботи компанії із успіхом використаний при
виконанні монтажу телекомунікаційних мереж різного призначення:
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Управління
справами ВР України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
транспорту і зв’язку, Апеляційного суду м. Києва,  Солом’янської
районної у м. Києві державної адміністрації, Київського метрополітену,
Південного терміналу Київського залізничного вокзалу, Акціонерного
комерційного банку «Аркада», Державного міжнародного аеропорту
«Бориспіль», військових частин Міністерства Збройних Сил України.
Цей перелік свідчить про комплексність послуг і високу якість
виконання різного рівня робіт, які компанія готова надати замовникам.
При цьому вартість робіт ДХК «Каскад» визначає, керуючись виключно
Державними будівельними нормами України. Підприємство завжди
готове до виконання найвідповідальніших завдань.
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