
 

 

 

 

 

 

                              PROJECTS IN UKRAINE 

                                          PHOTO 



Назва проекту
Місцерозташув

ання
Призначення будівлі

Рік проведення 

робіт

Загальна 

площа,m2
Роботи, які були виконані

Project Name
Location of the 

Project
Project description

Year of execution 

works 

Total area, 

m2
Work description

West Line Київ
Складський комплекс/ 

Warehouse
2005 8 600

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

Kronospan I Нововолинськ
Складський комплекс/ 

Warehouse
2006 4 230

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

Ужгород Великі Лази
Складський комплекс/ 

Warehouse
2006 2 200

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

ICT2 Вишневе
Складський комплекс/ 

Warehouse
2007 4 700

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

Jabil Розівка

Промислове 

підприємство (завод 

мікроелектроніки)

2007 26 000

Генеральне проектування, та 

будівництво "під ключ"./ General 

contractor

Flextronics Мукачево

Промислове 

підприємство/ Industrial 

production

2007 22 000

Генеральний підряд, окрім зовнішіх 

інженерних мереж та електричних 

мереж/ General contractor works 

(excluded internal networks an electricity)

Fornetti Козелець
Холодильний склад/ 

Freezer warehouse
2008 550

Генеральне проектування, та 

будівництво "під ключ"./ General 

contractor

ICT4 Вишневе
Складський комплекс/ 

Warehouse
2008 8 544

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

OTP Київ
Відділення банку/ OTP 

branch bank
2008 150

Ремонтні роботи "під ключ"/ Reparation 

work

Olimp Малинівка
Складський комплекс/ 

Warehouse
2008 5 000

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

Ghelamco Копилів
Логістичний комплекс/ 

Logistic complex
2008 27 000

Проектування, земляні роботи, 

фундаменти, монтаж каркасу будівлі/ 

Design, earthworks, monolithic works and 

building structue

Kronospan II Нововолинськ

Промислове 

підприємство 

(виробництво ДВП)/ 

Plant for production 

particle board

2009 5 000

Проектування, виробництво та монтаж 

технологічноі металлоконструкції 1 400 

т/ Design, production, assembling 

technological steel structure 1 400 t

Dunapack Цюрупинськ

Виробництво фабрики 

гофротари/ Plant for 

production fluted board

2009 22 000
Генеральний підряд проектування та 

будівництва/ General contractor

JTI Кременчук
Складський комплекс/ 

Warehouse
2009 20 000

Проектування, виробництво та монтаж 

каркасу будівлі, та огороджувальних 

конструкцій/ Design, production, 

assembling steel structure and cladding

NESTLE Луцьк

Фабрика харчових 

продуктів/ Plants for 

food substance

2009 16 000

Генеральний підряд, окрім електричних 

мереж/ General contractor works 

(excluded internal networks an electricity)

Список об'єктів ТОВ "КЕС-УА" / Project list "KESZ-UA" Ltd.



 

 

“JABIL” – завод микроэлектроники, генподряд 

Площадь – 26 000 м2 

Месторасположение – Украина, Закарпатская область, с.Розовка 

Каркас – сборный, металлический 

 

















 

 

“Ghelamco” – логистический комплекс 

Площадь – 27 000 м2 

Месторасположение – Украина, Киевская область, с.Копылов 

Каркас – сборный (ж/б колонны + метал. кровельные фермы) 
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“DUNAPACK” – завод по переработке гафрокартона, генподряд 

Площадь – 22 000 м2 

Месторасположение – Украина, Херсонская область, г.Цюрупинск 

Каркас – сборный железобетонный 

 

 





















 

 

“ICT” – складской комплекс 

Площадь – 8 500 м2 

Месторасположение – Украина, Киевская область, пгт.Вишневое 

Каркас – сборный, металлический 

 

 















 

 

фабрика “NESTLE” – генподряд 

Площадь – 15 000 м2 

Месторасположение – Украина, Луцкий р-н, с.Смолыгов 

Каркас – сборный, металлический 

 





















 

 

“KRONOSPAN” – производственный комплекс 

Площадь – 5 000 м2 

Месторасположение – Украина, г. Нововолынск 

Монтаж и поставка технологической оцинкованной 

металлоконструкции общим весом 1400 тонн 

 




















