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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.

ТОВ «БМК «АТЛАНТ»

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. 

ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ "БМК" АТЛАНТ "- це комплекс рішень для будівництва житлових, промислових
об'єктів: планування, підготовка 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.



ЖИТЛОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»

Місто Полтава є учасником міжнародного проекту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні», що 
реалізується Полтавської міською радою за участю 
Комунальної організації Полтавської міської ради 
«Інститут розвитку міста» та за  підтримки німецької 
урядової організації «Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». У 
грудні 2018 року Полтавською міською радою була 
затверджена «Концепція інтегрованого розвитку 
міста Полтава».

Житловий комплекс «Європейський» розроблений з 
урахуванням «Концепції інтегрованого розвитку 
міста Полтава – 2030», в рамках проекту GIZ 
«Інтегрованого розвитку міст України».

У житловому комплексі «Європейський» відмінно 
поєднуються продуманий підхід до якості 
матеріал ів ,  і  вибору технолог ій .  Цегляне 
будівництво, є гарантією високої надійності в будь-
яку погоду. Утеплений вентильований фасад 
забезпечує відмінну циркуляцію повітря, що 
захистить квартири від перегріву влітку. А ще, всі 
матеріали пройшли контроль якості  і нешкідливі 
для навколишнього середовища.



Власне житло – мрія будь-якої сім`ї .
У сучасному житті поняття «еволюціонувало», адже це не просто житлове

приміщення, з однією або декілька кімнатами призначене для проживання, а це
в першу чергу — ізольований простір, Ваша фортеця, індивідуальний світ

облаштований за власним смаком та уподобаннями.

Будівництво  житлового комплексу по вул. Європейська, 183 у м. Полтаві
планується здійснити в шість черг.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ:
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секція Г
житлового
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житлового
будинку

5-поверховий
паркінг на 240
машино-місць

секція А
житлового
будинку,

КТП

черга будівництва черга будівництва черга будівництва 

черга будівництва черга будівництва черга будівництва 

СЕКЦІЯ ІІІ

IV квартал 2023 року

СЕКЦІЯ І&ІІ

IV квартал 2021 року

СЕКЦІЯ ІV

IV квартал 2023 року

СЕКЦІЯ V & VI

IV квартал 2026 року

ПРО ПРОЕКТ

За формою здачі квартир — ми робимо
чорнові роботи по обробці стін
(поліпшена штукатурка),
на підлозі робимо чорнову
пінополістерилбетонну стяжку
(звукоізоляція + утеплення)
під маяки, склимо лоджії, балкони

Стіни з утепленням
Стіни в будинку передбачено з білої
силікатної цегли марки М150 і червоної
цегли марки М100. Утеплення стін до
9-го поверху включно - пінополістиролом
товщиною 120 мм, стіни з 10-го по 11-ий
поверх утеплені жорсткими
мінераловатними плитами 120мм,
а також обрамлення вікон з жорстких
мінераловатних плит 120мм

Підлога з шумоізоляцією
Панелі перекриття володіють
хорошими показниками
звуко- і теплоізоляційних
характеристик.



Профіль WDS 6S

Монтажна ширина 70 мм

6 Повітряних камер всередені профілю

забезпечують надійну теплоізоляцію

Двокамерний склопакет – шириною 40мм,

заповнений аргоном, мінімізує тепловтрати 

Зовнішнє та внутрішнє скло з

енергозберігаючим напиленням.

Фурнітура протизламна ТМ Roto NT,

яку виробляє німецький концерн RotoFrankAG –

світовий лідер в сфері виробництва

віконної і дверної фурнітури.

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ"

КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ СУЧАСНИМИ

МЕТАЛОПЛАСТИКОВИМИ ВІКНАМИ

ТОРГОВОЇ МАРКИ WDS.

Однозначно однією з переваг ЖК " Європейський" є 
ПАНОРАМНЕ СКЛІННЯ.

Закрита
територія

Система
відеоспостереження

Якісне освітлення
прибудинкової території

і громадських зон

21 3

ПРО ПРОЕКТ

Ліфти GEN2 MR/MRL:

 - БЕЗПЕКА І НАДІЙНІСТЬ - запантентована компанією ОТІС

система тягових ременів PULSE, це єдиний пристрій на ринку,

здатний контролювати стан сталевих канатів армованих

ременів 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

 - ТОЧНІСТЬ ЗУПИНКИ

 - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ (ОПЦІЯ)

 - ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЗАХИСТ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ (ОПЦІЯ)

 - ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ЛЕБІДКИ

 - ФУНКЦІЯ ЗАТРИМКИ ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ

Система GEN2 MR/MRL забезпечує виняткову якість поїздки.

Щоб подарувати Вам затишок

і комфорт, ми встановлюємо

БЕЗШУМНІ ВИСОКОЯКІСНІ ЛІФТИ

компанії OTIS системи GEN2 MR/MRL

Житловий комплекс «Європейський»- це закрита, затишна

теріторія з озелененням. Тому проектом передбачено

цілодобову охорону із системою карткового допуску,

щоб Ви відчували себе в безпеці. 



ПРО ПРОЕКТ ЖК «Європейський» - має колосальну
інвестиційну привабливість.
На першому поверсі комплексу
розташовані вбудовано-прибудовані
приміщення громадського призначення.
Це окремі блоки приміщень, кожен
блок нежитлових приміщень має окремий
вхід та побутові приміщення.
Вхід до приміщень громадського
призначення передбачений
з вул. Європейська

  Стіни сходових кліток та ліфтової шахти -

цегляні товщиною 380 мм.

Сходи – із збірних залізобетонних

маршів і площадок.

КОНСТРУКТИВНА СХЕМА БУДІВЛІ ПАРКІНГУ
каркасна

ФУНДАМЕНТИ

пальові, з монолітним
залізобетонним ростверком

НЕСУЧІ ЕЛЕМЕНТИ

колони монолітні залізобетонні 400х400 мм

монолітне залізобетонне, товщ. 220 мм

ПЕРЕКРИТТЯ І ПАНДУС

СХОДОВІ КЛІТКИ



В житловому комплексі «Європейський» на верхніх поверхах

розташовані квартири в двох рівнях.  Плюс такої квартири –

можливість зонування простору. Зазвичай, на першому поверсі,

розміщують вітальню, кухню, ванну, а ось на другому – спальні.

Іноді, використовують місце під сходами на другий поверх.

У ньому можуть організувати додаткову комору чи приміщення

для тварин, або ж сходи залишаються красивим елементом

інтер'єру. В основному, дворівневі квартири, вважаються

елітним житлом і носять статус бізнес – класу. Ще однією

перевагою такої квартири є великі вікна, які створюють

панорамний вид.

Архітектура житлової нерухомості змінюється з кожним роком. Так, дворівневі квартири,

що з'явилися не так давно, вже стали буденним явищем на ринку нерухомості.

Раніше девелопери використовували такий формат житла тільки в пентхаусах, а вартість

квадратного метра в цьому випадку була доступна далеко не всім. Зараз же дворівневі

квартири вже рівняються з іншим житлом як за популярністю, так і за ціною.

Ви маєте всі переваги життя у серці міста. 

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» –ЦЕ ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД

ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПИ

ПРО ПРОЕКТ

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.



ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» З КОЖНИМ ДНЕМ НАБУВАЄ

ДОВЕРШЕНИХ РИС. УЖЕ ЗОВСІМ СКОРО НАШІ МЕШКАНЦІ

ПОЧНУТЬ НОВЕ, ПЕРШОКЛАСНЕ ЖИТТЯ У КОМПЛЕКСІ

ПРЕМІУМ КЛАСУ:

Спуститися на безшумному
ліфті і отримати все,
що забажаєте у власному ТРЦ

Ми створюємо комплекс для людей, які
поділяють наші цінності: турботу про
якість і  екологію житла,  дбайливе
ставлення до навколишнього середовища,
активний спосіб життя і комфорт.

Пити ранкову каву
і споглядати схід сонця

Зустрічати привітну
усмішку сусідів

Відчувати себе в безпеці
завдяки надійній системі
охорони і цілодобовому
відеоспостереженню

Кожного дня займатися
спортом на власному
майданчику



1-кімнатна квартира - вміщає все необхідне,
але займає мінімум часу на прибирання.
Ідеальне рішення для холостяцького житла
або ж для молодої пари

Дитина підростає і мріє про власну кімнату?
Можливо, саме ця 2-кімнатна квартира
втілить мрію. Тут кожен матиме свій особистий
простір. Велику вітальню, щоб проводити
час разом і запрошувати гостей. 

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

2Загальна площа від 37м
2Житлова площа від 34м

2Кухня від 9м

2Загальна площа від 73м
2Житлова площа від 63м
2Кухня від 13м



Представляємо планування 3-кімнатних квартир
від 87 до 104 м2. Це ідеальний варіант для
молодої сім'ї. Спальня з виходом до власної ванни,
дитяча кімната, вітальня, гостьова вбиральня
та гардеробна. Квартира з усім необхідним,
щоб почати нове життя.

2Загальна площа від 73м
2Житлова площа від 63м

2Кухня від 13м

2Загальна площа від 142м
2Житлова площа від 121м
2Кухня від 27м

3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ 4-КІМНАТНІ КВАРТИРИ



2Загальна площа 165м
2Житлова площа 136м

2Кухня 16м

5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ 7-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

2Загальна площа 181м
2Житлова площа 156м
2Кухня 16м



2Загальна площа 181м
2Житлова площа 156м

2Кухня 16м

Ідеальний варіант, коли у кожного члену
сім’ї чи покоління є окрема спальня, і
звісно ж загальна кімната, простора
кухня-їдальня. Для комфортного проживання
в е л и ко ї  р о д и н и  і д е а л ь н о  п і д і й д у т ь
семикімнатні квартири

Приватне підприємство «ЕКІПАЖ»

7-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

ПАРТНЕРИ


	1: Титулка
	2: 1 разворот
	3: 2 разворот
	4: 3 разворот
	5: 4 разворот
	6: 5 разворот
	7: 6 разворот
	8: 7 разворот
	9: 8 разворот
	10: 9 разворот
	11: 10 разворот
	12: 11 разворот

