
ТОВ «БМК «АТЛАНТ» - ЗАМОВНИК ПРОЕКТУ

ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» 

ОБИРАЙТЕ ЖИТЛО, ЯКЕ ВАРТЕ
СТИЛЮ ВАШОГО ЖИТТЯ



ТОВ «БМК «АТЛАНТ»

ТОВ "БМК" АТЛАНТ "- це комплекс рішень
для будівництва житлових, промислових

об'єктів.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

будiвельно-монтажна  компанiя «АТЛАНТ» 

працює на українському ринку з 2017 року.

За цей час ми реалізували найрiзноманiтнiшi 

проекти в сферах житлового, комерцiйного та 

промислового будiвництва.

Здобули репутацiю надiйного забудовника, 

сформували високопрофесiйну команду, 

накопичили  конкурентоспроможний 

портфель iнструментiв i рiшень.

I, звичайно ж, виробили власне бачення того, 

якою має бути сучасна нерухомiсть. Бачення, 

засноване на потребах i прiоритетах наших 

клiєнтiв i партнерiв вдосконалене сучасними 

iнновацiями.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

2Понад 24 548 вiдбудованих метрiв

Тiльки якiснi та безпечнi будiвельнi матерiали

Застосування iнновацiй i сучасних технологiй



ПРО КОМПАНІЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю будiвельно-монтажна  компанiя «АТЛАНТ»
використовує найсучасніші технології у будівництві  надійного та затишного житла

для тисяч українських родин, ми несемо повну відповідальність
за реалізацію об’єкта у встановлені терміни.

Планування та
оформлення
дозвільних
документів

Залучення
кращіх фахівців та

використання
новітніх матеріалів

і технологій

Парк ефективної
будівельної техніки,

управління всіма
процесами
реалізації
проекту Дотримання

високих стандартів
якості, виконання

робіт або залучення
кваліфікованих
підрядників та
субпідрядників

Оптимізація
проектних,

технологічних,
якісних

характеристик і
цінових

показників
Управління

всіма процесами
реалізації
проекту

Координація
виконання робіт

відповідно до
договору підряду

та субпідряду

Контроль
всього процесу

будівництва

Введення
об'єктів

в експлуатацію

Принципи за якими ми будуємо Принципи за якими ми працюємо

Максимальний комфорт
i створення полiпшеного

способу життя

Абсолютна безпека
та бездоганна якiсть

Фiнансова та
iнвестицiйна вигода.

Сучаснi рiшення,
зручне розташування,

концентрацiя необхiдних 
для життя об’єктiв

iнфраструктури
в поєднаннi з великою 
кiлькiстю зелених зон.

Ретельне i продумане 
проектування, екологiчно 

чистi сертифiкованi 
будiвельнi матерiали, 

перевiренi iнжинiринговi 
системи, вiдповiднiсть 

вiтчизняним i 
мiжнародним стандартам

Доступнi цiни та гнучкi умови 
покупки, лiквiднi об’єкти, якi 

надалi будуть тiльки 
пiдвищуватися в цiнi, i якi 

можуть не тiльки стати 
високонадiйним iнструментом 
iнвестування, а й гарантувати 
захист вiд iнфляцiї, коливань 

валютних курсiв, економiчних 
криз та нестабiльностi.

Надiйнiсть i
стабiльнiсть

Прозорiсть i
вiдкритiсть

Прагнення стати
кращими

У нашому активi немає 
жодного довгобуду, всi 
нашi об’єкти будуються 
активними темпами i 

здаються в запланований 
термiн.

Наявнiсть всiєї 
передбаченої законом 

дозвiльної документацiї, 
доступ до актуальної 

iнформацiї про дiяльнiсть 
компанiї i етапи 

будiвництва, надання 
юридичної консультацiї при 

оформленнi угод.

Ми цiнуємо свою 
репутацiю i думку наших 

клiєнтiв, їх потреби i 
намагаємося максимально 

їх задовольнити, 
дотримуємося найвищих 

стандартiв у якостi 
обслуговування i постiйно 

вдосконалюємо нашу 
роботу i сервiс.



ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»

   ТОВ "БМК" АТЛАНТ "- це комплекс рішень 
для будівництва житлових, промислових 
о б ' є к т і в :  п л а н у в а н н я ,  п і д г о т о в к а 
будівельних матеріалів і обладнання, 
кращі фахівці ,  новітні  матеріали і 
технології, парк ефективної будівельної 
техніки і дотримання високих стандартів 
якості, виконання робіт або залучення 
кваліфікованих субпідрядників, контроль і 
координація за ходом робіт.
   
   ЖК «Європейський» розроблений з 
урахуванням «Концепції інтегрованого 
розвитку міста Полтава – 2030», в рамках 
проекту GIZ «Інтегрованого розвитку міст 
України».

   Житловий комплекс «Європейський» 
будується в місті Полтава по вулиці 
Європейська 183. Завдяки вдалому 
розташуванню, Ви зможете підтримувати 
баланс між справами і відпочинком, ЖК 
«Європейський» розташований поруч із 
жвавою центральною частиною міста



ПРО ПРОЕКТ

Будинок має Г-подібну складну форму, секції
розташовані вздовж вулиці Європейська. 

На першому поверсі розташовані вбудовано -
прибудовані приміщення громадського
призначення. Це окремі блоки приміщень,
кожен блок нежитлових приміщень має
окремий вхід та побутові приміщення.

На верхніх поверхах розташовані
квартири в двох рівнях.

Наземний 5-ти рівневий
паркінг з системами
охорони і пожежної

безпеки

Закрита затишна територія
з озелененням, що

охороняється цілодобово
із системою

карткового допуску

Цегляні стіни
з утепленням

Панорамні вікна та лоджії
з подвійним, енергозберігаючим

склопакетом та 5-ти
камерним профілем

Сучасні, швидкісні та
безшумні ліфти



Практичне рішення для
автопарку міських жителів

ПЕРЕВАГИ ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» –ЦЕ ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ПОЄДНАННЯ

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПИ.

квартири
в будинку

334 11
поверхів рік здачі

І черги

2021

5-и ярусний паркінг

Поліфункціональний
простір

Продумана до дрібниць
інфраструктура наповнення комплксу

та поєднання сервісів для жителів

Закрита територія
подвір’я

2 Площа 5000 м внутрішнього
подвір’я повністю закрита від

автомобілів та сторонніх людей

Абсолютна безпека

Різноманітне
планування

Затишна територія дому забезпечена
цілодобовою охороною, системами
контролю доступу

1-7 кімнатні квартири, 2х рівневі
квартири, панорамні лоджії 

Чудовий краєвид, озеленена
територія комплексу, зручна
транспортна розв’язка

Преміум розміщення



ІНФРАСТРУКТУРА

Житловий комплекс «Європейський» —
одна з тих новобудов, завдяки яким
Полтава виглядає більш сучасною та
привабливою. На тлі інших будівель
району комплекс виділяється яскравими
фасадами, в оздобленні яких використано
панорамне скління та червоно-біла
кольорова гамма.

Житловий комплекс «Європейський»
будується в місті Полтава по вулиці
Європейська 183. Завдяки вдалому
розташуванню, Ви зможете підтримувати
баланс між справами і відпочинком,
ЖК «Європейський» розташований поруч
із жвавою центральною частиною міста,
однак оповитий затишними алеями
дерев, стане справжнім місцем сили
для Вас.

Комфорт автовласників
ЖК "Європейський" забезпечений
наземним 5 рівневим паркінгом
з системами охорони і
пожежної безпеки.

Житловий комплекс має всю необхідну
внутрішню і зовнішню інфраструктуру:
магазин, аптека, кафе і сучасний
упорядкований внутрішній двір з ігровим
майданчиком для самих маленьких
жителів комплексу. Поруч знаходяться
школа, дитячі садки, медичні установи,
салони краси, відділення банків, різні
магазини і ресторани.



ПАРКІНГ

Технічні характеристики
будівлі паркінгу

Конструктивна схема будівлі
паркінгу – каркасна.

Фундамент – монолітний залізобетонний.

Несучі елементи – монолітні залізобетонні.

Перекриття – монолітне залізобетонне.

Пандус – монолітний залізобетонний.

Сходи – зі збірних залізобетонних маршів
і майданчиків.



ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР



1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2 2Загальна площа від 37 м  до 54 м



2-РІВНЕВІ 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2 2

Загальна площа від 76м   до 79 м



2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2 2

Загальна площа від 73м  до 85 м



3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2 2

Загальна площа від 87м  до 104 м  (2х рівневі)



4-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2 2

Загальна площа від 142м  до 144 м  (2х рівневі)



5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2

Загальна площа від 165м  (2х рівневі)



7-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2

Загальна площа від 181 м  (2х рівневі)



7-КІМНАТНІ КВАРТИРИ
2

Загальна площа від 181 м  (2х рівневі)



КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ



ПАРТНЕРИ

Інститут розвитку міста Полтава

ТОВ «ПРОМАГРОПРОЕКТ»

ТОВ «Новобуд 2004 гарант»

Виконавець «GIZ»

bmkatlant.com



+38(050)179-77-77
+38(066)179-77-77

office@bmkatlant.com

Укнаїна, м.Полтава, вул.Соборності 54, каб.21
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