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Проектний інститут ВАТ «Черкасцивільпроект»
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Житловий комплекс в центрі Черкас

Проектний інститут ВАТ
«Черкасцивільпроект»

Проектний інститут відкрите акціонерне товариство
«Черкасцивільпроект» був створений у травні 1955 року в
новоутвореній Черкаській області.

За час діяльності інституту згідно його проектів:
- забудована територія міста Черкаси зросла вдвічі;
- житловий фонд розширився у 12 разів (збудовано близько 8 млн.

м2 житла);
- збудовано громадських будинків і споруд загальною площею

понад 4 млн. км2;
- збудовано понад 60 навчальних закладів: вузи, технікуми,

училища, школи;
- спроектовані та збудовані 35 установ охорони здоров’я;
- виконане будівництво або реконструкція 16 виборчих та промислових

об’єктів.
Саме в стінах інституту народжувались ідеї та ініціативи щодо

реалізації зведення таких унікальних об’єктів у Черкасах, як:
Історико-Краєзнавчий музей та Палац культури «Дружба народів»,
адмінбудівлі міськвиконкому та Державної податкової адміністрації,
Будинок зв’язку, Будинок природи, автовокзал, добудова «Палацу
піонерів», готелі: «Росава», «Жовтень», «Дніпро» та багато інших.

Починаючи з 2001 року по документації інституту збудовано та
будується 31 об’єкт у Російській Федерації (м. Сургут, 
м. Ханти-Мансійськ, м. Лангепас) та 12 об’єктів у Республіці Казахстан 
(м. Астана, м. Атирау, Актау).

Інститутом ВАТ «Черкасцивільпроект» на тендерних умовах
запроектовано ряд об’єктів на замовлення інвесторів з Австрії, Естонії,

Ізраїлю, Німеччини, Франції, що є підтвердженням спроможності і
авторитетності нашого колективу.

Крім Черкаської області, інститут виконує проектні роботи в таких
регіонах України: АР Крим, в Івано-Франківській, Запорізькій,
Київській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Одеській,
Херсонській та інших областях.

У ВАТ «Черкасцивільпроект» працюють 194 спеціаліста, високий
професіоналізм яких неодноразово підтверджений високим рівнем
виконаних робіт. 

За період своєї діяльності інститут неодноразово брав участь у
різних конкурсах і виставках: в конкурсі «Кращі будинки і комплекси,
збудовані і прийняті в експлуатацію...», у Всеукраїнських конкурсах
якості «100 кращих товарів в Україні» та багатьох інших.

За останні роки ТОВ «Черкасцивільпроект» отримало: 10 дипломів,
а виконавцями – 14 грамот. Такий об’єкт, як Історико-Краєзнавчий
музей в м. Черкаси, відзначено Шевченківською премією. 

За підсумками Всеукраїнського конкурсу якості інститут у 2005 році
на загальнодержавному рівні нагороджено дипломом Переможця.

В 2006–2007 роках інститут брав участь у «Міжнародному конкурсі
на здобуття премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення у
сфері якості продукції та послуг».

За підсумками «Журі конкурсу» Міждержавної Ради із
стандартизації, метрології та сертифікації (Протокол №2 від 
22.07.2007 р.) та згідно рішення Економічної Ради СНД (від 
14.12.2007 р., м. Москва) інституту присуджено звання дипломанта
Премії СНД (2 місце) в номінації «Послуги» для організацій з
чисельністю працюючих до 250 осіб.

Інститут має «Сертифікат на систему управління якістю» за
номером UA 2.026.1132.


