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Референц-лист компанії «ТПК» 

 

 

Компанія «ТПК» є великим постачальником в Україні виробів з пофарбованого металу для 

огороджувальних конструкцій стін і покрівель, теплоізоляції для цивільного і промислового 

будівництва, комплектуючих для зазначених конструкцій. Ми працюємо на будівельному ринку майже 

30 років і за ці роки нами виготовлено та поставлено покрівельних і фасадних матеріалів загальною 

площею більше, ніж 25 000 000 м2. 

Спеціалізація компанії - поставка готових рішень для огороджувальних конструкцій 

покрівель та фасадів. 

 

Компанія «ТПК» має власне сучасне виробництво, де випускається широкий асортимент матеріалів для 

покрівель, фасадів та перекриттів - металочерепиця, профнастили від 8 до 128, фасадні стінові касети і 

панелі, внутрішні стінові касети, комплектація до них. Самим високотехнологічним виробництвом є 

лінія по виготовленню сендвіч-панелей як стінових, так і покрівельних. 

Панелі виготовляються на заводі компанії «ТПК» в Білій Церкві. На заводі встановлена лінія 

компанії Robor, зроблена в Італії. Компанія Robor - компанія № 1 в Європі по розробці і виробництву 

ліній для сендвіч-панелей. Виробництво сендвіч-панелей ідеально відпрацьовано, повністю 

автоматичне, що знижує вплив людини на процес і дає високу якість продукції. Продуктивність лінії - до 

3000 м2 панелей на добу. 

Лінія може виготовляти стінові і покрівельні панелі товщиною від 60мм до 240мм. Стінові панелі 

можуть бути з відкритим замком (шириною від 1000 мм до 1180мм) і закритим замком. Панелі 

товщиною від 120мм виготовляються з термозамком. Покрівельні панелі можуть бути як звичайні, так і 

зі спеціальною підрезкою (оверлап) для зручності монтажу панелей з поперечної стикуванням. Товщина 

використовуваного металу - від 0,45 мм до 0,7 мм в залежності від технічних вимог до панелі по 

конкретному об'єкту. Вид покриття - на вимогу замовника. Кожна партія панелей проходить перевірку 

на якість проклейки і відповідність геометрії. 

Вся продукція має необхідні за законодавством України сертифікати і протоколи, які при 

необхідності готові надати. Виробництво працює по системі контролю якості ISO 9001. 

 
ТОВ «ТПК-ЦЕНТР» 

Україна, 03038, м.Київ 
вул. Cт.Бандеры 8, корп 16-А 

www.tpk.ua 

https://www.tpk.ua/


 

Також ми виробляємо профнастили - від ТП-8 до ТП-128, внутрішні стінові касети, фасадні касети і 

панелі. 

Детальніше про наш асортимент можна подивитися на сайті www.tpk.ua 

 

 

 

 

Нижче перераховані найбільш відомі та значні за обсягами об'єкти, куди компанія «ТПК» 

поставляла сендвіч-панелі, профнастили та іншу продукцію. 

Поставки сендвіч-панелей - загальний обсяг поставленої продукції власного виробництва - понад 2 500 

000 м2: 

Експортні поставки (Молдова, Казахстан, Норвегія, Щвейцария) - 146 300м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булівельні супермаркети «33 м2» по всій Україні – 95 500м2 

 

Виробничі будівлі компанії «Миронівський хлібопродукт» в Ладижині Вінницької обл. - загальний 

обсяг поставлених сендвіч-панелей - 37 500м2 

 



 

 

 

 

 



Супермаркети «Еко-Маркет» по всій Україні – 26 000м2 

 

 

 

 



Логістичний комплекс «Локіс» (Харків) - 17 400м2 

Супермаркети та автосалони «Таврія-В» (Одеса, Миколаїв) - 36 600м2  

 

Будівлі по обслуговуванню залізничних поїздів (Київ, Донецьк) - 15 000м2 

 



Будівельні супермаркети  «Леруа Мерлен» (Київ) – 14 370м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логістичний комплекс «Інрайз Логістик» (Одеська обл.) – 14 150м2 

 

 

Завод лакофарбової та пакувальної продукції «Гуала Кложерс» (Суми) - 19 600м2 

 

Завод «Термопак» (Біла Церква) – 11 000м2 

Логістичний комплекс «Спектр» (Київська обл.) – 10 000м2 



Фрукто- и овочесховища (Київска обл.) – 10 000м2 

Торгівельний центр «Алакор» (Київ) – 9 500м2  

 

Торгові центри «ОЛДІ» (Житомир, Бровари) - 19 100 м 2 

ТРЦ «Lavina Moll» (Київ) – 18 800м2 

Складский комплекс «Аквародос» (Київська обл., Славута) – 15 100м2 

ТРЦ «Блокбастер» (Київ) – 14 500м2 

Супермаркети «Сільпо», «Фора» - 14 300м2 

 

Склади компанії «Цунамі» (Луцьк) – 13 800м2 



 

Завод з виробництва преміксів «Інбел» (Дніпропетровськ) - 9 400м2  

Агломераційні цехи «Запоріжсталь» (Запоріжжя) - 10 300м2  

Маслоекстракційний завод «Катеринопільський елеватор» (Черкасск. Обл.) - 8 600м2  

Завод «Кронас» (Одеська обл.) - 8 300м2  

Льодові комплекси «Крижинка» по всій Україні - 7 800м2  

Виробнича будівля «Єврофарм» (Київ, с. Петрівське) - 7 300м2  

Магазини «АТБ» - 6 900м2  

ТРЦ «Ре-Фо» (Черкаси) - 7 100м2  

Підприємства «ДТЕК» по всій Україні - 6 800м2  

Торгово-офісні приміщення «ЛЕО Кераміка» (Львів) - 6 750м2  

Лакофарбовий завод «Ескаро Індастрі» (Одеса) - 6 300м2  

Друкарня «Юнівест Маркетинг» (Київська обл.) - 6 000м2 

Переяслав-Хмельницький зверплемхоз компанії «Імперія хутра» (Київська обл.) - 5 800м2  

Митний термінал «Київщина» (Київ) - 5 250м2  

Розподільчий центр «АТБ» (Красилівка) - 5 100м2  

Будівля Одеського аеропорту (Одеса) - 4 800м2  

Інкубатор, зерносховище «Авангард» - 4 800м2  

Льодова арена «Ковалівка» (Київської. Обл.) - 4 400м2  

Фабрика «Рошен» (Вінниця) - 4 100м2  

Торговий центр «Зубр» (Львів) - 6 500м2 

 



Цех по виробництву морозива «Рудь» (Житомир) – 3 700м2 

 

ТРЦ «Аеромолл» (Київська обл., Бориспіль) – 3500м2 

 

 

 



Львівский стадіон (Львів) – 2 500м2 

 

 

Складський комплекс «Папірус» (Київска обл.) - 2 500м2 

Виробничий комплекс «Лікарські трави» (Житомир) - 2 400м2 

 

 

Також даємо невеликий перелік об'єктів, куди «ТПК» поставляла профнастили та ВСК з обсягом 

постачання від 20 000 м2 на об'єкт. Загальний обсяг поставленої продукції - мільйони кв.м. 

 

Логістичний комплекс компанії «Техенерготрейд-Євробетон» (Бровари, Київська обл.) - 222 500м2 

Будівлі супермаркетів «Епіцентр» (вся Україна) - 90 000м2 

Логістичний комплекс «Inraise Logistics Park» (Одеса) - 65 200м2 

Склади зберігання «Украгроком» (Кіровоградська обл.) - 61 000м2 

Будівлі супермаркетів «Нова Лінія» (вся Україна) - 47 000м2 

 

 

 

Супермаркети «Таврія-В» (Одеса та Одеська обл.) – 89 500м2 



 

 

Стадіон «Львів-Арена» (Львів)  - 41 600м2 

 

 



ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс» (Львів) - 39 500м2 

 

 «Кримский титан» (Крим) – 32 700м2 

Льодові палаци «Крижинка» по всій Україні - 30 000м2 

Дарницьке депо (Київ) - 30 000м2 

 

 

 

 



Виробничий комплекс «Даноша» (Івано-Франківська обл.) - 28 500м2 

 

 

 

Завод «Факро» (Житомирська обл.) – 28 000м2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЦ «Арт-МОЛЛ» - 26 200м2 

 

Будівлі компанії «Нібулон» (Миколаївська обл.) – 26 000м2 

Одеський аеропорт (Одеса) – 21 000м2 

 


