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Види діяльності. 

Основний: 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

Інші: 

08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну; 

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням; 

71.11 Діяльність у сфері архітектури; 

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

технічного консультування в цих сферах. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю будівельна фірма «Чернівці-

житлобуд» - це сучасна будівельна компанія, основними напрямками діяльності 

якої є будівництво багатоповерхових житлових будинків та об’єктів соціально-

побутового призначення. Підприємство реалізує привабливу для клієнтів біз-

нес-стратегію - працює як з грошима пайовиків, так і зводить будівлі за кошти, 

направлені державою на молодіжні програми. ТзОВ "Чернівціжитлобуд" бере 

участь у державних програмах будівництва "Доступного житла". 

У розпорядженні будівельної фірми - нова техніка та сучасне ліцензійне 

програмне забезпечення. Підприємство на даний час володіє власною промис-

ловою базою, автотранспортом, будівельними машинами та механізмами, про-

фесійним будівельним обладнанням. Високі європейські стандарти (будівницт-

во об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів і 

значними (СС3) наслідками), яких у роботі дотримується будівельна компанія, 

з року в рік підвищують рейтинг фірми і довіру чернівчан. Усі будинки перед-

бачають індивідуальне опалення, обладнані безпечними та комфортними ліф-

тами. 

ТзОВ "Чернівціжитлобуд" щорічно збільшує обсяги будівництва. Кроку-

ючи в ногу з часом, підприємство успішно освоює та впроваджує в життя су-

часні передові технології, використовує найсучасніші методи організації робо-

чого процесу, вдосконалює технології будівництва та контролю якості. Фірма 

зводить будинки з шатровими покрівлями за поліпшеними проектами: просторі 

кухні (до 20 кв. м); індивідуальне опалення у кожній із квартир; утеплені за но-

вими технологіями (пінопластом чи мінераловатними плитами) стіни; віконні 



блоки з подвійними камерами, що додатково зберігає тепло; вхідні металеві 

двері, безпечні в протипожежному плані та надійніші проти зламу; у деяких бу-

динках є підземні стоянки для автомобілів. Коштує таке житло порівняно недо-

рого, оскільки будують його з власної цегли. Здешевлення відбувається також 

за рахунок великих обсягів робіт. Фірма всіляко підтримує рідне місто, зокрема, 

переказує йому гроші, за її кошти облаштовано каналізаційний колектор для 

прийому стоків з мікрорайону «Руський». Матеріальну допомогу підприємство 

надає також обласній психоневрологічній лікарні, школам та дитячим садкам. 

 

Угода про співробітництво між ТзОВ будівельна фірма "Чернівціжитло-

буд" і Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича під-

писана 7 квітня 2010 року, ще на початку становлення факультету архітектури, 

будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Будівельні майданчики 

фірми стали базами виробничих практик для старшокурсників і місцем вироб-

ничих екскурсій першокурсників. Представники фірми залучаються до роботи 

екзаменаційної комісії з атестації бакалаврів і магістрів, а також до консульту-

вання і рецензування дипломних проектів.  

Важливою формою співпраці ФАБДПМ і ТзОВ Чернівціжитлобуд є запо-

чаткування дуальної освіти для студентів-магістрів.  

В 2019 році за безпосереднього сприяння генерального директора фірми 

Мороза Володимира Васильовича був реалізований проект прокладання пішо-

хідної доріжки від вулиці Наукової до навчального корпусу 8А, де навчаються 

студенти ФАБДПМ. 


