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АТЗТ «Промбуд - 2»

АТЗТ «Промбуд - 2»
Віктор Семенович народився у 1952 році у м. Стерлітамак

(Російська Федерація).
У 1975 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут, де

навчався на факультеті «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і
гідроелектостанцій». 

З 1977 року, з переїздом до Миколаєва, розпочинається кар’єра у
будівельно-монтажному управлінні «Промбуд-12» тресту «Промбуд». 

З 1987 по 1989 рр. – головний інженер, а потім – начальник БМУ
«Промбуд-2» тресту «Суднопромбуд». У 1993 році БМУ «Промбуд-2»
реорганізоване на АТЗТ «Промбуд-2».

Віктор Загоруй нагороджений орденами Дружби народів, Святого
Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Почесною
грамотою Мінбуду України. Удостоєний звання «Ім’я в будіндустрії» та
«Ім’я в будівельному бізнесі», «Городянин року» в номінації
«Будівництво та архітектура». Заслужений будівельник України.

АТЗТ «Промбуд<2» було створено у 1950 році. Будівельне
підприємство невідривно пов'язане зі спорудженням і реконструкцією
гіганта «оборонки» – заводу ЮТЗ «Зоря», його корпусів, цехів та інших
об'єктів. 

На сьогодні АТЗТ «Промбуд<2» – одне з найбільш помітних, успішних
й авторитетних будівельних підприємств Миколаївської області. На його
рахунку: ПКБ «Електрогідравліка», виробничі споруди Миколаївського
морського торговельного порту, приміщення поштамту на
привокзальній площі, «Міськмолококомбінат», автобаза Мінбуду, офіси
Брокбізнесбанку та УкрСибБанку, нещодавно побудований
супермаркет «Таврія В», будівля найбільшої у Миколаєві «Великої
Кишені» по вул. Космонавтів та інших супермаркетів цієї мережі в
Севастополі та Чернівцях, багатоповерхові та елітні котеджні будинки та
чимало інших визначних об'єктів у Миколаєві й інших містах України –
усього будов понад 400 тисяч кв. м. 

Якісну й оперативну роботу високо цінують замовники, що
співпрацюють з підприємством на постійній основі. 

Дружний та успішний колектив АТЗТ «Промбуд-2» складається з понад

Загоруй
Віктор Семенович

Голова правління

трьохсот кваліфікованих фахівців-будівельників, у розпорядженні яких –
найсучасніші матеріали й технології. АТЗТ «Промбуд-2» має чималий
власний парк автомобільної і тракторної техніки, підйомо-транспортне
устаткування та інші будівельні машини і механізми.

У 2001 році АТЗТ «Промбуд-2» було визнано переможцем конкурсу
«Наші досягнення», присвяченого 10-річчю Незалежності України. В 2005
році за благочинність та високі виробничі досягнення підприємству
вручено диплом голови Миколаївської облдержадміністрації.

Риси стилю «Промбуд-2» це: надійність, витонченість, професіоналізм.
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