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BlockMaster входить в Rengy Group і є EPC-
контактором, який спеціалізується на проектуванні 
та управлінні будівництвом промислових сонячних 
електростанцій. 
Підприємство з 1975 року бере участь в 
будівельних проектах.
Серед власних ресурсів компанії інженерний відділ, 
виробничі потужності з виготовлення 
металоконструкцій, сталевих опорних систем під 
сонячні панелі, модульних будівель різного 
призначення, розподільчих боксів, а також 
будівельна команда, яка має досвід управління 
декількома будівельними об'єктами одночасно. 
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Сонячні електростанції,
підстанції та металоконструкції
різноманітного призначення

ПРОЕКТУЄМО ВИРОБЛЯЄМО

Опорні та будівельні 
металоконструкції, мобільні 
модульні комплекси і 
розподільчі бокси.

Промислові сонячні
електростанції «під ключ»
на ділянках з будь-якими
геологією та геодезією.

БУДУЄМО

під ключ2



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

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

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

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.

Запуск торгової марки BlockMaster.

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

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

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

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

BlockMaster отримав вищу ступінь акредитації ЕРС-контракторів та здобув 
статус Еко-Партнера - Генерального підрядника в Укргазбанк
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РОКІВ ІСТОРІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
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BlockMaster спеціалізується на комплексній організації та управлінні всім процесом будівництва 
сонячних електростанцій.

EPC
КОНТРАКТОР

Розробка інвестиційних 
проектів, 

консультування та 
супровід.

Сервіс та 
обслуговування 

введених в 
експлуатацію сонячних 

електростанцій.

Проектування і 
моделювання сонячних 

електростанцій, 
техніко-економічна 

документація.

Поставка основного та 
допоміжного 

обладнання для 
сонячних 

електростанцій.

Виконання загально 
будівельних, 

електромонтажних та 
пусконалагоджувальних 

робіт на об'єкті.

 Виробництво опорних 
металевих конструкцій, 

систем кріплення 
обладнання, 

модульних будівель і 
розподільчих боксів.

ДОСВІД БУДІВНИЦТВА СЕС
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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.

ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА МОДУЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ТА
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
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НАШІ ПАРТНЕРИ
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НАШІ МОЖЛИВОСТІ

МАЙСТЕРНІСТЬ Успішний 48-річний досвід реалізації будівельних проектів

ЯКІСТЬ Сертифіковане виробництво і система менеджменту якості

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС Виконання проектів від ідеї до реалізації «під ключ»

НАДІЙНІСТЬ Партнерство з провідними виробниками матеріалів і устаткування

ШИРОКА ГЕОГРАФІЯ Виконані проекти в Україні та світі
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СЕРВІС Обслуговування станцій для високоефективної генерації
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СЕРВІС ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ



ГОЛОВНИЙ ОФІС:
вул. Велика Васильківська, 72A, поверх 8, 

м. Київ, Україна

ВИРОБНИЦТВО: 
вул. Івана Франка, 20,

м. Старокостянтинів,  Хмельницька обл., Україна

СЕРВІСНА ФІЛІЯ: 
вул. Мельницька, 26/2, поверх 7, офіс 715  

м. Одеса, Україна

info@blockmaster.com.ua 
www.blockmaster.com.ua
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