Будівельний комплекс Кіровоградської області
Основою будiвельного комплексу областi є 775 будiвельних органiзацiй (юридичних осіб), де
зайнято – 12,3 тис.осіб

У 2017 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1,6 млрд.грн.
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Прийняття в експлуатацію будівель, споруд та потужностей у 2017 році
Найменування потужностей
Готель, місць
Будівлі для конторських та адміністративних цілей, буд
Магазини, м2 торгової площі
Павільйони, м2 торгової площі
Автомобільні заправні станції, тис.обслуг.авто
Автомобільно-газонаповнювальні станції, заправок/добу
Станції технічного обслуговування автомобілів, тис.обслуг.авто
Кафе, посад.місць
Автостанції, пасажирів/добу
Потужності з виробництва:
виробів з м’яса, т
олії нерафінованої, т
олії та жирів рафінованих, т
хлібобулочних виробів, т
пінополіуретану, т
пластмасових виробів, млн.шт
Потужності з розфасовки олії рафінованої, т
Виробнича база, м2
Силосні та сінажні споруди, тис.м3
Склади загальнотоварні оптові, тис.м2
Елеватори, тис.т одночасного зберігання
Зерносклади механізовані, тис.т одночасного зберігання
Зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, т
Будівлі для зберігання зерна, т
Елеватори для зберігання олієнасіння, тис.т одночасного зберігання
Цехи комбікормові, т комбікормів/добу
Гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин та
реманенту, м2
Млини та крупорушки, т переробки зерна/добу
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Житлове будівництво :
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 51,1 тис.кв.м житла, у т.ч. 74% - в
одноквартирних будинках, 26% – у будинках із двома і більше квартирами.
У місті Кропивницький введено в експлуатацію 3 багатоквартирні житлові будинки по вул.Юрія
Оліфіренка, вул.В′ячеслава Черновола, 23 та вул.Попова, 16/17 (для сімей
військовослужбовців).

Провідні будівельні організації області: :

ТОВ "Укрекскавація";
ПП "ДЦ Арт-салон";
ТОВ "Інтерресурси";
ТОВ "Спецтрансбуд";
КП "Кіровоградрембудмонтаж";
ТОВ "Енергобуд-СПМ";.
ТОВ "Кіровоградєвробуд";
ПП "ВТ Кіровоград-Трансгазбуд";
ПП "Камелот – 3000";
ТОВ "Інноваційне підприємство Будкомплектсервіс";
ТОВ "Промбезпека";
ТОВ "Будекспорт";
ДП "Кіровоградський облавтодор";
ТОВ "Будкомплектсервіс";
ТДВ "Об’єднання Дніпроенергобудпром".

Для забезпечення матеріальними ресурсами підприємств
комплексу в області є основні виробничі потужності з випуску:

будівельного

скла листового та виробів багатошарових ізолюючих зі скла;
цегли невогнетривкої керамічної будівельної;
блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва;
плитки, плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного;
елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного;
розчинів бетонних, готових для використання, та сумішей будівельних сухих;
каменю декоративного і будівельного обробленого; гранул та порошку із каменю природного;
сумішей асфальтових для дорожнього покриття тощо.

Основні підприємства області з виробництва будівельних матеріалів:
ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" (м.Світловодськ);
Дочірнє підприємство "Завод залізобетонних виробів" ТДВ "Об'єднання
Дніпроенергобудпром" (м.Світловодськ);
ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" (м.Світловодськ);
Дочірнє підприємство "Світловодський завод силікатних виробів" АТЗТ "Кіровоградбудматеріали" (м.Світловодськ);
ТОВ "Залізобетонні вироби М-400" (м.Кропивницький);
ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1" (м.Кропивницький);
ТДВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 2 - Синтез" (м.Кропивницький);
ТОВ "Укрбудінвест" (Кіровоградський район);
ТОВ "Елгран" (Кіровоградський район);
ПАТ "Кіровоградграніт" (Кіровоградський район);
ПрАТ "Завод залізобетонних виробів" (м.Олександрія)

Основний навчальний заклад області з підготовки фахівців будівельних
спеціальностей:

Державний вищий навчальний заклад "Кіровоградський
будівельний коледж"

Спеціальності, за якими проводить підготовку навчальний заклад:
"Будівництво та архітектура";
"Будівництво та експлуатація будівель і споруд";
"Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр";
"Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання";
"Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів";
"Менеджмент і адміністрування;
"Організація виробництва"

Адреса:
25015, Україна, Кіровоградська область,
м.Кропивницький, площа Дружби Народів, 2,
факс: (0522) 24 - 89 – 66,
телефон: (0522) 24 -89 - 63
Веб-сайт: http://kirbudteh.ucoz.ua/

