
    
      Проектно-будівельна компанія 

ТОВ  "БЦ Технобуд" 
В 2005 році створений успішний проектувальник та виробник - 

проектно-будівельна компанія ТОВ  "БЦ Технобуд" 

ТОВ  "БЦ Технобуд" виконує: 
 будівельно-монтажні роботи; 
 будівництво, реконструкцію та ремонт  промислових, сільськогосподарських та 

соціально-культурних об’єктів нерухомості; 
 проектування будівель і споруд, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж і 

систем. 

За період своєї роботи будівельна компанія "БЦ Технобуд" успішно 

реалізувала безліч об’єктів в Закарпатській, Чернігівській, Одеській, Черкаській, 

Миколаївській, Сумській, Харківській та Київській областях України. 

Проекти будівельної компанії "БЦ Технобуд" можна побачити у містах 
Київ, Харків, Чернігів,  Іршава, Фастів, Біла Церква, Сквира, смт Корюківка, 

с.Снітинка, с.Полковниче, с. Городище-Пустоварівське, с.Велика Солтанівка, 

с.Пилипча і т.д. 

На сьогоднішній день будівельна компанія "БЦ Технобуд" концентрує 
свою діяльність на проектуванні та будівництві швидкомонтованих будівель 
промислового призначення по  всій території України. 

Економічність, зручність і простота швидкомонтованих будівель не викликає 

сумнівів. Українські та іноземні забудовники на власному досвіді переконалися 

в їх перевагах. Завдяки прийнятній вартості таких рішень значно збільшилось 

зростання частки ШМБ, а також помітно розширилася сфера застосування даних 

конструкцій. Сьогодні за сучасною технологією зводяться як виробничі, так 

і соціальні об’єкти — від складів до житлових будинків. 

Популярність ШМБ обумовлена технологічними особливостями таких 

конструкцій — це швидкість зведення, довговічність використовуваних матеріалів 

і відмінні експлуатаційні характеристики. 

Застосування сучасної технології сприятливо позначається 

на рентабельності будівельних робіт. Замовник має можливість швидше ввести 



об’єкт в експлуатацію, тим самим скоротивши терміни окупності інвестицій. Висока 

міцність будматеріалів дозволяє використовувати їх повторно для інших будівель, 

що також сприяє економії фінансів. 

Ми продовжуємо розвиватися і ставити перед собою амбітні цілі. 

В цьому наша унікальність, наша сила, наша гнучкість і найголовніше – 
наша можливість гарантувати вам, нашим замовникам, що саме з нами у вас є 

повноцінний та якісний вибір. 

Саме орієнтир на якість у всіх рішеннях компанії «БЦ Технобуд» дав змогу 

досягнути важливого результату: 

 

ТОВ «БЦ Технобуд» - сучасна, потужна і авторитетна компанія у галузі 

виробництва та монтажу  швидкомонтованих будівель. 

«БЦ Технобуд» – це близько 70 висококваліфікованих працівників та однодумців, 
власна матеріально-технічна база (вантажно-піднімальні механізми, транспортні 

механізми, спецтехніка). 

Кожен рік життя компанії «БЦ Технобуд» знаменний втіленням нових ідей. І 

кожен рік творить нашу власну історію успіху. 

 

Будемо раді, якщо в історії вашого успіху з’явиться нове досягнення, втілене 

разом з  компанією «БЦ Технобуд». 

 

Більш детальна інформація – www.bctechnobud.com.ua 
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