


Компанія «Блок Майстер Україна» 
бере активну участь в проектах 
будівництва і реконструкції об'єктів 
промисловості і енергетики, 

виконує генеральний підряд, 
повний комплекс інженерно-
проектних, будівельно-монтажних і 
пусконалагоджувальних робіт, 

з 1975 року спеціалізується на 
виготовленні мобільних блок-
модульних будівель, будівельних 
металоконструкцій і виконує 
комплексну реалізацію «під ключ» 
проектів будівництва з 
застосуванням сталевих несучих 
конструкцій, в тому числі 
повнокомплектних швидко-
зведених будинків і споруд 
промислового, комерційного та 
соціального призначення. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК 
І ПРОЕКТУВАЛЬНИК 
промислового та комерційного 
будівництва 



O&M ОПЕРАТОР  
комплексного сервісного 
обслуговування сонячних парків 
і електроустановок 

ЕРС-КОНТРАТОР  
будівництва промислових  
сонячних електростанцій 
від ідеї до генерації 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК 
сталевих будівельних 
металоконструкцій 
від проектування до монтажу 

ПІДРЯДЧИК  
будівництва і реконструкції 
підстанцій і ліній електропередачі 
всіх класів напруги 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК 
мобільних модульних будівель 
суцільнозварного і збірно-
розбірного типів 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК 
Повнокомплектних швидко 
монтованих будівель і споруд  
«під ключ» 



BlockMaster входить в Rengy Development Group і з 
1975 року бере участь в будівельних проектах, 

реалізує комплексні проектні, інженерно-технічні та 
будівельно-монтажні рішення «під ключ», 

своєчасно і в повному обсязі виконує взяті на себе 
зобов'язання, забезпечені корпоративної гарантією 
Rengy Development. 



КОРПОРАТИВНІ  
ГАРАНТІЇ 

ВІДКРИТІСТЬ 
І ПРОЗОРІСТЬ 

ПІВВІКОВА  
ЕКСПЕРТИЗА 

Відкритість бізнес-процесів і прозорість бізнесу в цілому є одними з важливіших аспектів 
корпоративного управління BlockMaster. 

За підсумками фінансової та операційної діяльності в 2019 році оборот компанії склав більше 
€30_млн, а BlockMaster успішно пройшов фінансово-господарську перевірку міжнародною 
аудиторською компанією Baker Tilly (Бейкер Тіллі Україна, ТОВ), результатами якої підтверджено 
фінансову стабільність і прозорість діяльності компанії. 

Ми пропонуємо найкращі комплексні рішення, а наш системний підхід до управління якістю 
проектування, виробництва, будівництва і сервісного обслуговування сертифікований за 
міжнародними стандартами ISO 9001:2015. 



Для Ваших об'єктів BlockMaster здатний 
запропонувати участь в якості генерального 
підрядника з проектування і будівництва, виконати 
дослідні та інженерні роботи, комплексну розробку 
проекту, узгодження проектної документації і 
окремих розділів, а також реалізувати комплекс 
загальнобудівельних, монтажних і пуско-
налагоджувальних робіт на об'єкті. 



Сумарний досвід роботи інженерної команди BlockMaster - 120 років! 
 

Департамент комплексного проектування, власні виробничі бази, докорінне оновлення технічного 
парку, наявність парку будівельної спецтехніки і піввіковий досвід організації та управління 
процесом будівництва дозволяють нам успішно виконати весь комплекс робіт на об'єктах 
промислового та комерційного будівництва, зведення швидкомонтованих будівель і споруд з 
використання металоконструкцій і будівництва наземних промислових сонячних електростанцій. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ 

ВЛАСНІ 
ВИРОБНИЧІ 

ПОТУЖНОСТІ 

КВАЛІФІКОВАНА 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА 

КОМАНДА 

ПАРК БУДІВЕЛЬНОЇ 
СПЕЦТЕХНИКИ І ВИСОКА 
КВАЛІФІКАЦІЯ ЕКІПАЖУ 

КОМАНДА  
ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПАРТНЕРСТВО З ПРОВІДНИМИ 
ВИРОБНИКАМИ І 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 



ПРОМИСЛОВІ 
СОНЯЧНІ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
«ПІД КЛЮЧ» 

ПРОЕКТУВАННЯ, 
БУДІВНИЦТВО ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ 

ПІДСТАНЦІЙ 

БУДІВНИЦТВО ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ 

ЛІНІЙ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 

КОМПЛЕКСНЕ 
СЕРВІСНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 



BlockMaster спеціалізується на проектуванні та управлінні будівництвом промислових сонячних 
електростанцій наземного типу, а також виконанні повного комплексу робіт на об'єктах 
будівництва і реконструкції підстанцій і ліній електропередачі різного класу напруги. 

Розробка інвестиційних 
проектів, консультування, 

супровід 

Проектування і моделювання 
сонячних електростанцій, 

ТЕО проекту 

Поставка основного та 
допоміжного обладнання та 

комплектуючих 

Виробництво опорних метало-
конструкцій, модульних 
будівель і розподільчих боксів 

Виконання загальнобудівельних, 
електромонтажних та 
пусконалагоджувальних робіт 

Сервіс та комплексне технічне 
обслуговування 
електроустановок 

ЕРС 
 КОНТРАКТОР 

175МВт 

ПОТУЖНІСТЬ 
ПОБУДОВАНИХ НАМИ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

200МВт 

ПОТУЖНІСТЬ СТАНЦІЙ  
НА НАШОМУ 

ОБСЛУГОВУВАННІ 



Виробнича база BlockMaster – оснащений завод 
металоконструкцій. 

З моменту його заснування і по сьогоднішній день 
завод є найбільшим зі спеціалізованих підприємств 
з виробництва мобільних модульних споруд в 
Україні. 

Старокостянтинівський Завод «Металіст» –  
містоутворююче підприємство, - грає ключову роль 
в економічному розвитку Хмельниччини і бере 
участь у вирішенні соціальних та інфраструктурних 
проблем регіону, вирішує енергетичні питання 
окремих локацій. 



5ГА 

МАСШТАБ 

ВИРОБНИЧИХ 

ПЛОЩ 
500 

ЧОЛОВІК 

ШТАТ ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНІЧНОГО ТА 

РОБОЧОГО ПЕРСОНАЛУ 

2,3 
ТИС.ТОН 

РІЧНА ПОТУЖНІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВА 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
12 

   ТИС.КВ.М. 

РІЧНА ПОТУЖНІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВА 

МОДУЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ 

БУДІВЕЛЬНІ 
МЕТАЛОКОСНТРУКЦІЇ 

ШВИДКОМОНТОВАНІ 
СПОРУДИ 

МОБІЛЬНІ МОДУЛЬНІ 
БУДІВЛІ 



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. 

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





НАШІ ПАРТНЕРИ 



РЕАЛИЗОВАНІ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 1,4 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 4,5 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 2,5 MWp 

Вінницька обл., Україна Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 5 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 7,7 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 8 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 3,8 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 9,6 MWp 

Вінницька обл., Україна 
Субпідрядні будівельні і монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 3,2 MWp 

Одеська обл., Україна 
Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і 
монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, 
електромонтаж та пусконалагодження 



СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 11,5 MWp 

Херсонська 
обл., Україна 

Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і монтажні роботи, 
виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 11,8 MWp 

Одеська обл., 
Україна 

Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і монтажні роботи, 
виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 19 MWp 

Миколаївська 
обл., Україна 

Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і монтажні роботи, 
виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 16 MWp 

Миколаївська 
обл., Україна 

Sub-EPC-контракт, проектування, будівельні та монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 17,4 MWp 

Миколаївська 
обл., Україна 

Sub-EPC-контракт, проектування, будівельні та монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 13,4 MWp 

Миколаївська 
обл., Україна 

Sub-EPC-контракт, проектування, будівельні та монтажні роботи, виробництво і монтаж опорних 
металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 15 MWp 

Одеська обл., 
Україна 

Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і монтажні роботи, 
виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 9 MWp 

Одеська обл., 
Україна 

Генпідряд, ЕРС-контракт, проектування, управління будівництвом, будівельні і монтажні роботи, 
виробництво і монтаж опорних металоконструкцій, електромонтаж та пусконалагодження 

Нове будівництво сонячної електростанції 
потужністю 3,6 MWp 

Одеська обл., 
Україна 

Повний комплекс проектних робіт 



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Реконструкція ПС 150/35/10 кВ 
Суворове 

Одеська 
обл., Україна 

Розробка та узгодження ПКД, виконання всіх будівельно-монтажних робіт 

Реконструкція ПС 150/35/10 кВ 
Таборівка, ТОВ Рендж 
біоенергії 

Миколаївськ
а обл., 
Україна 

Організація видачі потужності СЕС на шини 35 кВ ПС 150/35/10 кВ Таборівка. Повний обсяг 
проектно-вишукувальних робіт від виданих ТУ до отримання технічного рішення і 
будівельно-монтажних робіт 

Реконструкція ПС 110 / 35-10 
кВ Борислав, ПрАТ ІНВЕСТОР 

Одеська 
обл., Україна 

Розробка повного комплекту ПКД, узгодження проекту, оптимізація інвесторської 
кошторису, виконання всіх будівельно-монтажних робіт 

Реконструкція ПС 35/10 кВ 
Буялик, ТОВ Рендж 
Татарбунари 

Одеська 
обл., Україна 

Організація видачі потужності СЕС на шини 35 кВ ПС 35/10 кВ Буялик. Повний обсяг 
проектно-вишукувальних робіт від виданих ТУ до отримання технічного рішення і 
виконання всіх будівельно-монтажних робіт 

Реконструкція ПС 110/35/10 кВ 
Ісаєвому, АТ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 

Миколаївськ
а обл., 
Україна 

Розробка повного комплекту ПКД на комплексну реконструкцію ПС 110/35/10 кВ з заміною 
силового трансформатора, реконструкція ВРУ-110 Кв, ВРУ-35 Кв, ЗРУ-10 Кв, 
загальнопідстанціонних вузлів. Виконання всіх будівельно-монтажних робіт 

Реконструкція ПС 110 / 27,5 / 
10 кВ Колосівка, ТОВ Рендж 
біоенергії 

Миколаївськ
а обл., 
Україна 

Реконструкція існуючих КРУН-10 кВ. Розробка комплекту ПКД та узгодження, повний обсяг 
проектно-вишукувальних робіт від виданих ТУ до отримання технічного рішення і 
будівельно-монтажних робіт 

Нове будівництво ПС 35/6 кв 
Гудзівка 

Одеська 
обл., Україна 

Будівельно-монтажні роботи на ПС, підключення СЕС Гудзівка 



ПІДСТАНЦІЙ І ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Реконструкція ПЛ 35 кВ (Каїри-
Горностаївка), будівництво зовнішніх 
мереж КЛ 35 кВ 

Херсонська обл., Україна 
Зовнішнє електропостачання ФЕС до мереж ПАТ ЕК 
ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво КЛ 35 кВ під ПС 150/35 
кВ Таборівка до ФЕС Таборівка 

Миколаївська обл., 
Україна 

Приєднання ФЕС Таборівка до ПС 150/35 кВ Таборівка мережі ПАТ 
МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво ВЛ 35 кВ 
Миколаївська обл., 
Україна 

Приєднання ФЕС Афанасівка до ПС 150/35/10 кВ Снігурівка мережі 
ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво КЛ 10 кВ 
Миколаївська обл., 
Україна 

Приєднання ФЕС Токарівка до ПС 110 / 27,5 / 10 кВ "ЕЧ-11 Колосівка" 
мережі ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво КЛ 10 кВ Одеська обл., Україна 
Приєднання ФЕС Ісаєвому до ПС 110/35/10 кВ Ісаєвому мережі ПАТ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво ЛЕП 35 кВ Одеська обл., Україна 
Приєднання ФЕС Петрівка до ПС 35/10 кВ Буялік мережі ПАТ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво КЛ-10 кВ, Суворове Одеська обл., Україна 
Приєднання ФЕС Суворова-2 на ПС 110/35/10 кВ Суворова мережі 
ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 

Нове будівництво ЛЕП 35 кВ в габариті 
опор 110 кВ Гудзівка 

Одеська обл., Україна 
Будівництво ЛЕП, виробництво, постачання, встановлення та 
підключення опор ЛЕП та СЕС до ПС 35/6 кВ 



ДОСВІД МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Організація центру продажів МЕДВЕЙС Житомир, Україна 
Виробництво, доставка, монтаж будівлі торгово-офісного комплексу 
площею 545 кв.м. і монтаж інженерних мереж 

Розробка глиноземного заводу РУСАЛ Фрія, Африка 
Розробка, виробництво, пакетування і логістика збірно-розбірних 
модулів робочого містечка загальною площею 2160 кв.м. 

Розширення офісних і діагностичних 
площ МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 
(МАУ) 

Аеропорт "Бориспіль", 
Київська обл., Україна 

Розробка, доставка, монтаж адміністративної будівлі з лабораторією 
загальною площею 438 кв.м. і інженерних систем, виконання 
додаткових вимог з пожежної безпеки 

Будівництво бетонного заводу 
ОБЕРБЕТОН 

Житомир, Україна 
Розробка, виробництво, доставка, монтаж адміністративне-
побутового будинку загальною площею 386 кв.м. і монтаж інженерних 
мереж 

Розробка родовищ граніту ВОРСКЛА 
СТАЛЬ 

Полтавська обл., Україна 
Розробка, виробництво, доставка, монтаж будівель гуртожитків ІТП 
загальною площею 2430 кв.м. і монтаж інженерних мереж 

Науково-дослідницька експедиція EMI Нігерія, Африка 
Розробка, виробництво, пакетування і логістика збірно-розбірних 
модулів робочого містечка загальною площею 213 кв.м. 

Будівництво готелю для ІТП СИНТЕЗІС 
ІНЖИНІРИНГ 

Донецьк, Україна 
Розробка, виробництво, доставка, монтаж будівлі адміністративно-
побутового комплексу загальною площею 418 кв.м. 



ДЕЯКІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Будівництво саркофага укриття на 
Чорнобильській АЕС, NOVARKA 

Прип'ять, 
Україна 

Пошук і розробка рішень, проектування, виробництво, доставка, монтаж 
їдальнею і автономних модульних туалетів, всього будівель загальною площею 
1700 кв.м., і монтаж комунікацій на місці експуатаціі 

Організація точок продажу спортивних 
товарів і футбольної атрибутики 
ADIDAS під час проведення матчу 
Євро-2012 

Київ, Донецьк, 
Львів, Харків, 
Україна 

Весь комплекс робіт від розробки рішень для виробництва та брендингу до 
демонтажу і зберігання після проведення чемпіонату торгових модулів фан-
шопів загальною площею 700 кв.м. 

Розробка нафтових і газових родовищ 
НАФТОКОМ ОЙЛ 

Рівненська обл., 
Україна 

Розробка, виробництво, доставка та монтаж комплексу адміністративних, 
побутових і спеціалізованих будівель загальною площею 122 кв.м. 

Завершення будівництва СВЯП-2, 
HOLTEC INTERNATIONAL 

Прип'ять, 
Україна 

Розробка, виробництво, доставка та монтаж адміністративних і санітарних 
приміщень загальною площею 330 кв.м. 

Будівництво сучасного насіннєвого 
заводу СВАРОГ ВЕСТ ГРУП 

Хмельницька 
обл., Україна 

Розробка, виробництво, доставка та монтаж адміністративно-побутового 
комплексу загальною площею 140 кв.м. 

Організація представництва 
CONSTRUCTION MACHINERY LTD (CML) 

Київ, Україна 
Розробка, виробництво, доставка та монтаж комфортабельного офісу і будівлі 
тренінг-центру загальною площею 219 кв.м. 

Розширення мережі будівельних 
супермаркетів ЕПІЦЕНТР 

вся Україна 
Розробка, виробництво і доставка касових боксів для організації роботи 
операторів за межами магазинів 



ДЕЯКІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Будівництво торгово-розважального центру 
МЕГАНОМ 

Сімферополь, 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
будівель і споруд загальною об'емомо більше 1000 тонн 

Будівництво цементного заводу ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕМЕНТ 

Хмельницька обл., 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
будівель і споруд загальним обсягом 450 тонн 

Будівництво та розширення елеваторного 
комплексу для зберігання і переробки зерна, 
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 

Хмельницька обл., 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
комплексу 

Реконструкція з розширенням існуючого 
комплексу по зберіганню зерна, ХМЕЛЬНІЦКМЛИН 

Хмельницька обл., 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
комплексу 

Будівництво офісно-складської будівлі для 
обробки і зберігання товарів, ФРУКТОВИЙ РАЙ 

Хмельницька обл., 
Україна 

Виробництво і доставка будівельних металоконструкцій 
комплексу 

Будівництво зернового терміналу CARGILL в порту, 
MV Cargo, ТІС 

Одеса, Україна 
Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
будівель і споруд загальним обсягом понад 1700 тонн 

Будівництво ПРИДНІПРОВСЬКОЇ БІОТЕС 
Запорізька обл., 
Україна 

Виробництво, доставка та монтаж металоконструкцій основного 
корпусу і допоміжних споруд загальним обсягом понад 700 тонн 



БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦІЯ ВИКОНАНО 

Будівництво деревообробного підприємства IKEA Закарпатті, Україна Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій цеху 

Будівництво офісно-житлового комплексу, 
ЦЕНТРОБУД 

Київ, Україна 
Розробка КМД, виробництво і доставка будівельних 
металоконструкцій капітальної будівлі 

Будівництво виробничо-технічного виставкового 
комплексу HYUNDAI 

Київська обл., 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка будівельних 
металоконструкцій комплексу 

Будівництво логістичного комплексу БИОКОН 
Київська обл., 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка будівельних 
металоконструкцій комплексу 

Реконструкція виробничого приміщення під 
супермаркет AUCHAN 

Київ, Україна 
Розробка КМД, виробництво, доставка та монтаж 
металоконструкцій вхідної групи 

Будівництво залізнично-автомобільного мостового 
переходу та АС ВИДУБИЧІ 

Київ, Україна 
Розробка КМД, виробництво і доставка металоконструкцій 
покрівлі та фасаду автостанції 

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу 
7ОКЕАН, SHELLI 

Хмельницький, 
Україна 

Розробка КМД, виробництво і доставка будівельних 
металоконструкцій комплексу 



Сертифікат 
ISO 9001:2015 

Сертифікат 
ДСТУ ISO 9001:2015 



СЕРТИФІКАТИ 

Сертифікат відповідності 
металоконструкцій 

Сертифікат відповідності  
модульних будівель 



ЛІЦЕНЗІЇ 

Будівельна ліцензія 



Дозвіл експлуатувати 
вантажопідйомні техніку 

Дозвіл виконувати ряд робіт 
підвищеної небезпеки 



ДОЗВОЛИ 

Дозвіл експлуатувати 
обладнання напругою  

понад 1000 В 

Дозвіл 
експлуатувати ємності 

під тиском понад 0,5 МПа 



MV Cargo МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 



Renaissance Construction Обербетон 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Основа - Солстрой УкрреставрацІя 



Bosch АналІтика 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



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 
  


