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Власне помешкання на березі ріки, 
із великою відкритою 
терасою,підземним паркінгом 
та чудовим краєвидом на 
смарагдово-зелену паркову зону… 

Саме така картинка виникає, 
коли мрієш про своє ідеальне 
житло. 

Відтепер будинок європейського 
класу – це реальність!
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Ми створили для Вас не просто комфортне житло, а сучасний органічний 
простір для щасливого та здорового житла
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Унікальний житловий комплекс «ЕкоПарк» - 
це вибір тих, хто цінує комфорт. Розташований 
на березі ріки Західний Буг, цей 9-поверховий 
комплекс є справжньою знахідкою для людей, 
які шукають спокою та єднання з природою. 
«ЕкоПарк» спроектовано із врахуванням всіх 
вимог сучасного ритму життя. Перші 2 поверхи 
спеціально відведено для забезпечення 
п о в с я к де н н и х  п от р е б  м е ш ка н ц і в :  це 
супермаркет, аптека, відділення банку, 
ресторан та інші заклади першої необхідності. 
Та ке  пл а нув а ння  до з в ол ит ь  ж ител я м 
«ЕкоПарку» суттєво  економити  час  на 
покупках або ж, наприклад, проводити ділові 
зустрічі в ресторані, не виходячи зі свого 
будинку. 
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«ЕкоПарк» - це не просто житло. Це розвинута 
і н ф р а с т р у к т у р а ,  а д а п т о в а н а  п і д 
найрізноманітніші потреби. У комплексі 
знайдуться квартири на будь-який смак: від 
двохрівневих пентхаусів до малогабаритних 
квартир для молодих сімей. Це ідеальне місце 
для планування сім'ї та виховання дітей, адже 
зовсім поруч знаходяться школа та дитячий 
садочок .  Територія  навколо  комплексу 
повністю обладнана для якісного, спокійного 
відпочинку. Для дітей – 2 ігрових майданчики 
для різного віку, а для дорослих - відпочинкова 
зона та облаштований доступ до мальовничих 
берегів Західного Бугу.
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Розробник  «ЕкоПарку» - інвестиційно-
д е в ел о п е р с ь ка  ко м п а н і я  « Ун і в е р с а л 
Інджиніринг», яка вирізняється новаторським 
підходом  та  впроваджує  кращі  світові 
практики архітектурного проектування в 
Україні .  Завдяки  новітнім  технологіям 
«ЕкоПарк» - це перший житловий комплекс 
європейського рівня в Червонограді.
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ЗОВНІШНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА
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школи

дитячі садки

спортивний комплекс

парки, сквери

пляж

кінотеатр «Україна»

червоноградська міська рада

медичні заклади

супермаркети, торгові центри

відділення поштового зв'язку

церкви

зупинки громадського транспорту

вокзал

гаражі, автостоянки

заклади громадського харчування



ВНУТРІШНЯ
ІНФРАСТРУКТУРА

житловий будинок

фізкультурний майданчик

майданчик для відпочинку дорослого
населення

ігрові майданчики для дітей

майданчик для господарських цілей

автостоянки

відділ продажу
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ЛОКАЦІЯ 
УСПІШНОГО 
БІЗНЕСУ

унікальне розташування

престижне оточення

високоліквідні інвестиції
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1 кімнатні
2 34,49 - 60,04 м
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2 кімнатні
2

51,04 - 79,69 м
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3 кімнатні
2

80,22-115,08 м
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ЖИТИ ТУТ МРІЯЮТЬ ВСІ
Чому? У нас - беззаперечні аргументи!
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Це не типова 9-поверхівка. 
Це унікальний комплекс з різними типами 
квартир, де знайдеться житло на будь-який 
смак.

Європейська якість. 
Кращі світові практики проектування та 
виключно сучасні матеріали, завірені 
чинним українським законодавством.

Вільне планування квартир. Дайте волю 
фантазії! Усе, що всередині квартири, 
можна переробити на власний смак.

Краєвид за вікном, що запам’ятається 
надовго. 
Це комфортне житло у парковій зоні, на 
березі Західного Бугу. 6

7
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Повністю облаштована інфраструктура. 
Зона відпочинку, дизайнерський 
ландшафт, 2 сучасних дитячих майданчики, 
облагороджений доступ до пірсу. Аптека, 
банк, зал, супермаркет та ресторан – 
прямо у Вашому будинку!

Комфортне житло для молоді. 
У комплексі передбачено квартири
для молодих сімей площею від 34 м².

Система відеонагляду - безпека Ваших 
дітей.

Підземний паркінг. 
Місця вистачить усім! А для Ваших гостей 
на території передбачено гостьовий 
паркінг.

Повний пакет послуг від «ЕкоПарку». Для 
наших клієнтів доступне
розтермінування виплат, надаються 
послуги консьєржа, на всій території 
комплексу працює відеонагляд. За 
бажанням клієнта здійснюються ремонтні 
роботи "під ключ».

Враховано всі дрібниці планування - 
від пластикових панорамних вікон до 
відкритих зелених терас. У кожній 
квартирі – лічильники та індивідуальне
опалення. Кожен із 5 під’їздів – це 
дизайнерський проект, обладнаний 
сучасними ліфтами.
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ТОВ «Компанія «Універсал Інжиніринг»
Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2б

       universalin2016@gmail.com
        

ekopark.in.ua
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