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Інженерно-виробнича компанiя BlockMaster 
cпецiалiзується на виготовленнi мобiльних 
модульних будiвель i металоконструкцiй та з 1975 
року бере участь в будiвельних проектах. 
Серед власних ресурсiв компанiУ iнженерний 
вiддiл, виробничi потужностi i будiвельно-
монтажна команда, яка мае досвiд реалiзацiї 
декiлькох проектiв одночасно. 
BlockMaster входить в Rengy Development Group i з 
2012 року бере участь в проектах розвитку 
відновлювальної енергетики в Україні та є ЕРС-
контрактором на будiвництвi сонячних 
електростанцiй. 



ПРОЕКТУЕ:МО 

Мобiльнi модульнi будiвлi з 
системами автономного 
забезпечення, та можливiстю Ух 
пiдключення до мiських мереж 

ВИРОБЛЯЕ:МО 

Щорiчно 25 ООО+ квадратних 
метрiв будiвель, якiсть яких 
вiдповiдае: нацiональним 
i мiжнародним стандартам 

МОНТУЕ:МО 

Модульнi споруди, включаючи 
системи житте:забезпечення i 
комплектацiю. По всiй Укра"�"нi 
i в будь-яку пору року 
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Мобiльнi будiвлi BlockMaster допоможуть 
розгорнути потрiбнi примiщення в найкоротшi 
термiни i в будь-яку пору року. Будинки 
комплектуються системами життезабезпечення, 
сантехнiкою, меблями, електроустаткуванням i 
побутовими приладами. 
Базовi блок-модулi прибувають на мiсце 
експлуатацГ1 в зiбраному станi, виконуеться 
монтаж-стикування через лiченi години 
примiщення готовi «пiд ключ». Утеплення i 
комплектацiя будiвель забезпечують комфортне 
перебування в них цiлий рiк. 
Bci будiвлi можуть бути як автономними, так i 
пiдключеними до мiських мереж. 
Функцiональнiсть i над1ин1сть блок-модулiв 
забезпечуються на етапi проектування, що гарантуе 
Ух тривалу експлуатацiю. 

ПЕРЕВАГИ МОДУЛЬНИХ СПОРУД 
BL0CKMASTER 

/IL Швидкiсть зведення i максимальний ступiнь 
готовностi для експлуатацiУ 

� Простота перевезення та монтажу, 
можливiсть неодноразово·1 передислокацГ1 

v Комплектацiя автономними iнженерними 
системами 

v Гнучкiсть планувальних рiшень i 
варiативнiсть оздоблення 

v Якiсть виготовлення на спецiалiзованому 
пiдприемствi 
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Органiзована проектна група для будiвництва заводу «Металiст» та 
управлiння пiдприемством в складi структури Мiнсiльгоспбуду УРСР. 

Етап 1 - запуск виробничих потужностей (20 ООО м2) для виробництва 
залiзобетонних виробiв потужнiстю 8 ООО тонн на рiк. 

Етап 11 - введення в експлуатацiю виробничо·1 площi (45 600 м2) з рiчною 
потужнiстю для виробництва 57 600 м2 модульних будiвель та 1 200 тонн 
металоконструкцiй i спецiалiзованого устаткування. 

Запуск торгово"�" марки BlockMaster.

Виконана акредитацiя власно·1 технiчноУ лабораторiУ, впровадженi мiжнароднi 
стандарти системи менеджменту якостi пiдприемства i отримано сертифiкат 
1SO-9001. 

Компанiя виходить на свою максимальну iсторичну потужнiсть за всю 
iсторiю незалежноУ УкраУни. 

Збудована та введена в експлуатацiю перша промислова сонячна 
електростанцiя, яка фiнансуеться 8БРР. 

Збiльшення власних потужностей з виробництва металоконструкцiй та 
будiвництва «пiд ключ» сонячних електростанцiй до 250 МВт на рiк. 

BlockMaster отримав вищу ступiнь акредитацiУ ЕРС-контракторiв та здобув 
статус Еко-Партнера - Генерального пiдрядника в УКРГАЗБАНК 
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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.



НАШІ ПАРТНЕРИ



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

+38 (044) 592-74-81

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

Київ, Україна 

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

Хмельницька обл., Україна 

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

м. Одеса, Україна 
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