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Принципи роботи – надійність, якість, комплексний 

підхід в проектуванні 

 

Генеральний директор ТДВ «Чернівецька ПМК-76»: 

Заслужений будівельник України  

Каглянчук  Василь Іванович 

 

 Основні види діяльності: 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Інші: 

 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 

 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

 
Історія фірми починається з 1946 року і це: 75 років успіху; 25 років на ринку 

нерухомості; 650 співробітників; 30 успішних проектів; 900 млн. залучених інвестицій 

За здобутки колектив ПМК 76 занесений в книгу «Золота еліта України», тричі 

визнавався кращим у номінації «Будівельна компанія року», започаткованою 

Чернівецькою міською радою. Дипломи, грамоти, публікації в авторитетних виданнях 

— підтвердження того, що компанія постійно працює над підтримкою професійного 

рейтингу. Кожного року компанія вводить у дію 4-5 житлових будинків.  

 

І на сьогодні ТДВ ПМК-76 це компанія, яка благополучно виконує свою 

будівельну діяльність та являється лідером на ринку Чернівців. Будівлі та споруди 

будівельної компанії ПМК-76, виконує комфортні та високоякісні проекти з 

дотриманням сучасних вимог споживачів, які на даний момент дуже Європетезовані. 

Житлові комплекси та багатофункціональні центри відповідають всім вимогам 

сучасності, зручні та перспективні та є досить привабливим з інвестиційної точки зору. 

Також всі комплекси як житлові та з розвинутою інфраструктурою та відмінною 

транспортною розв’язкою. Компанія широко представлена комерційною нерухомістю: 

ТЦ Майдан, ТЦ Сіті Парк, Літній театр, Пан Диван, та житловими комплексами: ЖК по 

вул. Героїв Майдану 150, ЖК по вул. Руська 237, 241, ЖК «Незалежний», ЖК по вул. 

Південно-Кільцева, 5Л. Також компанія широко працює в зведені мостів, доріг, 

розвитку сільського господарства в будівництві елеваторів, культурного розвитку: 

зведення скверів, пам’ятників, шкіл, тощо. 

 



У 2010 році підписаний договір про співробітництво між ТзДВ будівельна фірма 

«ПМК-76» і Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, в 

період формування факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Для підготовки високоякісних фахівців необхідні практичні навики, які 

формуються на будівельних майданчиках, отже виробнича база компанії є чудовими 

базами виробничих практик для старшокурсників і місцем виробничих екскурсій 

першокурсників. Тут майбутні інженери будівельники можуть ознайомитися із 

принципами проектування різноманітних будівель та споруд із застосуванням 

комп’ютерних комплексів, та безпосередньо з практичними навиками зведення, 

починаючи від риття котловану до введення в експлуатацію.  

Представники компанії залучаються до роботи екзаменаційної комісії з атестації 

бакалаврів і магістрів, а також до консультування і рецензування дипломних проектів.  


