
ПП «Армінал»
Приватне підприємство «Армінал» засноване як будівельна ор�

ганізація в 1992 році. Очолює підприємство Анатолій Іванович Лущик,
який за 30 років у галузі пройшов шлях від виконроба до керівника
власної будівельної організації.

Основна діяльність підприємства – капітальне будівництво. За 15
років було збудовано значну кількість об'єктів в м. Дніпропетровську.
Ось неповний перелік споруд, де «Армінал» брав участь як генераль�
ний підрядник:

� 14�поверховий житловий будинок по вул. Ширшова;
� районна котельна по вул. Ширшова;
� 6�поверховий будинок по вул. Ливарна, 9;
� 9�поверховий будинок по вул. Поля, 5;
� одноквартирний 4�поверховий котедж по вул. Барикадна, 24;
� 12�поверховий житловий будинок по вул. Дарницька;
� нафтобаза по вул. Прогресивна;
� реконструкція з реставрацією фасадів житлового будинку №55 по

пр�ту Карла Маркса;
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� капітальний ремонт автоматичних телефонних станцій №23, 53, 92
Укртелекому;

� аптека з вбудованими торговими приміщеннями на ж/м Червоний
Камінь; 

� 5�поверхова офісна будівля по вул. Ломана, 17;
� торговий комплекс АТБ по вул. Тітова�Суворова;
� багатофункціональний торговий комплекс «Гулівер» (м. Павло�

град); 
� 8�ми� і 22�поверхові житлові будинки з приміщеннями торгово�ко�

мерційного призначення і автопаркінгом по пр�ту Карла Маркса. Ко�
теджі і висотні житлові будинки, аптеки і торгові комплекси, промислові
і офісні будівлі � ось далеко не повний перелік об'єктів, у зведенні яких
брав участь «Армінал». Згідно з ліцензією, підприємство має всі не�
обхідні умови для виконання більше ніж 50�ти видів будівельно�монтаж�
них робіт, штат укомплектовано висококласними фахівцями, що дозво�
ляє вирішувати завдання будь�якої складності із значними обсягами
капіталовкладень. 

Підприємство постійно запрошує молодих фахівців для виховання
висококваліфікованих кадрів, проводить навчання робітників будівель�
ного виробництва з підтвердженням кваліфікації зварювальників, стро�
пальників, монтажників, бетонників. Впродовж усього періоду діяль�
ності основними критеріями роботи ПП «Армінал» були і залишаються:

� забезпечення якості будів�
ництва (відповідно до вимог
стандартів ДСТУ ISO 9000�
2001);

� застосування сучасних тех�
нологій будівництва;

� швидкі темпи будівництва;
� безпека всіх виконаних

підприємством робіт.
Всі об'єкти, на яких  підприєм�

ство «Армінал» виступало як ге�
неральний підрядник, ефективно
експлуатуються.
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