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ЗАТ «Криворіжаглобуд»

ЗАТ «Криворіжаглобуд»
ЗАТ «Криворіжаглобуд» –  один з лідерів будівельної індустрії Ук�

раїни, що здійснює будівництво промислових споруд, сільськогоспо�
дарських об'єктів і будинків. Історія його розвитку – це частина історії
розвитку вітчизняного будівництва.

Замовниками ЗАТ «Криворіжаглобуд» є найбільші підприємства Ук�
раїни: Південний, Північний, Новокриворізький, Інгулецький гірничозбага�
чувальні комбінати, Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окис�
нених руд, ЗАТ «Макіївський металургійний завод», МК «Азовсталь», Ар�
селор Міттал (Кривий Ріг). Сьогодні ЗАТ «Криворіжаглобуд» має потужну
матеріально�технічну базу і можливість за оптимальними цінами викона�
ти будь�яке замовлення якісно і вчасно.

Перелік об'єктів, побудованих силами ЗАТ «Криворіжаглобуд»:

� Друга черга Південного гірничозбагачувального комбінату;
� Стан 250�3 на Криворізькому металургійному комбінаті;
� Реконструкція хвостового господарства й оборотного водопоста�

чання для підтримки потужності Новокриворізького, Інгулецького й
Південного ГЗКів;

� Конвеєрний тракт «Західний» ВАТ «ІнГЗК», продуктивністю 18
млн. тонн гірської маси в рік;

� Реконструкція збагачувальних фабрик Інгулецького ГЗК, Південно�
го ГЗК і Новокриворізького ГЗК;

� Комплекс з підготовки вибухових речовин на ВАТ «ІнГЗК»;
� Цех з виробництва піску на ВАТ «ІнГЗК»;
� Комплекс сухої магнітної сепарації та магнітного флотацільного

доведення концентрату;
� Унікальна насосна станція зворотного водопостачання в балці

«Грушевата» методом «Стіна в ґрунті»;
� Суцільнометалева галерея в кар'єрі ВАТ «Південний ГЗК».
Окрім промислових об’єктів, ЗАТ «Криворіжаглобуд» побудував для
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своїх постійних замовників величезну кількість об'єктів соціально�куль�
турного побуту: гірничозбагачувальний технікум, дитячий комбінат на
280 місць, широкоекранний кінотеатр на 500 місць, дріжджовий завод,
їдальні, стадіони, універмаги, житлові будинки, гуртожитки, пральні,
овочесховища, медичні установи (поліклініка й лікарняний стаціонар),
міський критий ринок, таксомоторний парк, швидкісний трамвай,
школа�інтернат.
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