


Інженерно-виробнича компанія BlockMaster 
спеціалізується на виготовленні металоконструкцій 
і модульних будівель та з 1975 року бере участь в 
будівельних проектах.  

Серед власних ресурсів компанії інженерний відділ, 
виробничі потужності і будівельно-монтажна 
команда, яка має досвід реалізації декількох 
проектів одночасно. 

BlockMaster входить в  Rengy Development Group і 
з 2012 року бере участь в проектах розвитку 
української альтернативної енергетики та 
виступає ЕРС-контрактором  на будівництві 
сонячних електростанцій. 



ПРОЕКТУЄМО 
Металеві каркаси стандартної 
геометрії та складні спеціальні 
конструкції, в тому числі до 
змішаних типів опор 

ВИРОБЛЯЄМО 
2300 тонн на рік 
металоконструкцій, якість яких 
відповідає національним та 
міжнародним стандартам 

МОНТУЄМО 
Металокаркаси з болтовим або 
зварним з'єднаннями, 
повнокомплектні споруди.  
По всій Україні. 

під ключ 



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ 

1971  Організована проектна група для будівництва заводу «Металіст» та управління 
підприємством в складі структури Мінсільгоспбуду УРСР. 

1975 Етап I - запуск виробничих потужностей (20 000 м2) для виробництва 
залізобетонних виробів потужністю 8 000 тонн на рік. 

1978 
Етап II - введення в експлуатацію виробничої площі (45 600 м2) з річною 
потужністю для виробництва 57 600 м2 модульних будівель та 1 200 тонн 
металоконструкцій і спеціалізованого устаткування. 

2004 Запуск торгової марки BlockMaster. 

2006 
Виконана акредитація власної технічної лабораторії, впроваджені міжнародні 
стандарти системи менеджменту якості підприємства і отримано сертифікат 
ISO-9001. 

2008 Компанія виходить на свою максимальну історичну потужність за всю історію 
незалежної України. 

2012 Збудована та введена в експлуатацію перша промислова сонячна 
електростанція, яка фінансується ЄБРР. 

2018 Збільшення власних потужностей з виробництва металоконструкцій та 
будівництва «під ключ» сонячних електростанцій до 250 МВт на рік. 

2019 BlockMasterотримав вищу ступінь акредитації ЕРС-контракторів та здобув статус 
Еко-Партнера - Генерального підрядника в УКРГАЗБАНК 





Багаторічний досвід, оснащення підприємства і 
система якості та управління персоналом 
забезпечують виконання елементів каркасу різного 
ступеня складності з високою точністю. 

Технологічні можливості власного виробництва 
дозволяють виготовити металеві каркаси з 
болтовим або звареним з'єднаннями, 
металоконструкції до змішаних типів опорних 
елементів з використанням залізобетону, каркаси 
стандартної геометрії і складні типи конструкцій за 
індивідуальними проектами та з урахуванням 
спеціальних вимог. 



МАЙСТЕРНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ 

Якість продукції, що виробляється, відповідає 
національним і міжнародним стандартам.  

Виконується вхідний контроль металопрокату 
та геометрії заготовок згідно з технологічними 
процесам. На виробництві впроваджено 
системи візуального та ультразвукового 
контролю зварних робіт.  

Перед постачанням металевих конструкцій 
здійснюється контрольне збирання вузлів та 
елементів каркаса. 



ДОСВІД І СПІВПРАЦЯ 

Компанія BlockMaster вдало виконала ряд проектів 
будівництва на всій території України і за її межами.  

Власними ресурсами здійснено проектування, 
виробництво, постачання і монтаж мобільних 
модульних будівель та будівельних 
металоконструкцій для аграрних, промислових і 
енергетичних українських та міжнародних компаній.  

Щодо проектів промислових сонячних 
електростанцій, з 2012 року введено в експлуатацію 
понад 170 МВт і сьогодні ще 50 Мвт знаходяться на 
етапі будівництва. 



НАШІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ 



УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА ДЛЯ АВТОПРОМУ 

 Виробничо-технічний комплекс HYUNDAI (Київщина) 
 Нове будівництво СТО вантажних автомобілів, магазина та кафе (Київщина) 
 Виставково-технічний автомобільний комплекс (Київщина) 
 Автоцентр MAZDA – HONDA (Хмельниччина) 



БУДІВНИЦТВО ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ СПОРУД 

 Реконструкція автостанції ВИДУБИЧІ (Київщина) 
 Будівництво дитячого оздоровчого закладу з басейном (Житомирщина) 
 Фізкультутно-оздоровчий комплекс (Хмельниччина) 
 Житловий комплекс (Київщина) 



 Логістичний комплекс фармпродукції (Київщина) 
 Будівництво цементного заводу (Хмельниччина) 
 Цех деревообробки (Закарпаття) 
 Логістичний центр с административно-побутовим комплексом (Хмельниччина) 

БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 



 Зерновий термінал CARGILL – MV CARGO (Одещина) 
 Промисловий комплекс цукрового заводу (Хмельниччина) 
 Реконструкція з розширенням комплексу зерносховища (Хмельниччина) 
 Опорні конструкції під сонячні панелі (Південна і Центральна Україна) 

ДЕЯКІ ПРОЕКТИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 



НАШІ МОЖЛИВОСТІ 

МАЙСТЕРНІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС 

НАДІЙНІСТЬ 

ШИРОКА ГЕОГРАФІЯ 

Успішний піввіковий досвід реалізації будівельних проектів 

Сертифіковане виробницство і система менеджменту якості 

Виконання проектів від ідеї до реалізації «під ключ» 

Партнерство із провідними виробниками матеріалів і устаткування 

Виконані проекти в Україні та світі 





www.blockmaster.com.ua  
mail@blockmaster.com.ua 

+38 (044) 592-74-81 
  
 

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ: 
вул. Велика Васильківська, 72А, пов. 8 

м. Київ, Україна 
  

ВИРОБНИЦТВО: 
вул. І. Франка, 20, м. Старокостянтинів,  

Хмельницька обл., Україна 
  

СЕРВІСНА ФІЛІЯ: 
вул. Мельницька 26/2, оф. 715, пов. 7,  

м. Одеса, Україна 
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