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Зміст 



SK GROUP – компанія, яка поєднує в собі досвід та інновації. Опираючись на 
свій досвід, ми йдемо вперед. Ми пропонуємо ключові рішення.

Інвестиції – це необхідна складова розвитку, це поштовх, який дозволяє 
набрати обертів економіці та забезпечити добробут громадян.

Домінантною сферою діяльності компанії є інвестиції у будівництво. Великі 
багатоповерхові житлові комплекси, розкішні торгово-розважальні центри, 
грандіозні об'єкти соціальної, культурної та спортивної інфраструктури, 
котеджі, особняки та приватні будинки.
Інвестуючи у проекти, ми розуміємо, що підтримуючи перспективні ідеї, 
втілюючи їх у життя, ми надаємо поштовх до розвитку не лише собі та нашим 
партнерам, але й цим самим створюємо нові робочі місця, стимулюємо 
внутрішній та зовнішній ринок, заохочуємо інших до подальших інвестицій.



SportCity

м.Хмельницький
вул.Прибузька, 5/1

(067) 333 92 33
sportcity.km@gmail.com



340
5 секцій

25 000м2
21 000м2

52 000м2

41 м2

64 м2

96 м2

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Техніко-економічні показники комплексу :
Кількість квартир
Кількість секцій
Площа паркінгу
Житлова
Комерційна площа 
(в тому числі спортивно-
розважального призначення)



Spring Town

м. Хмельницький,
вул. Нижня Берегова, 2/2в

(097) 570 80 80

Житловий комплекс "Spring Town" – це нова концепція житлової нерухомості від нашої проектної 
групи. При будівництві ми відмічаємо найбільш важливі деталі і приділяємо їм особливу увагу: 
краще розміщення, ціна, екологічність, міцність, зручність, дизайн. Із усієї безліччі пропозицій ми 
готові надати клієнту оптимальний набір якостей сучасного житла, та прагнемо працювати так, щоб 
завжди бути у списку найкращих..



-

472
6 секцій

812м2
27 000м2

10
40

2,78 м

37 м2

56 м2

78 м2

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Техніко-економічні показники комплексу :
Кількість квартир
Кількість секцій
Площа комерції
Житлова площа
Кількість житлових поверхів
Кількість гаражів
Висота стелі
     



ЖК Амстердам
275

5 секцій
1281

15 307

37 м2

56 м2

83 м2

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Техніко-економічні показники комплексу :
Кількість квартир
Кількість секцій
Площа комерції
Житлова площа

м. Хмельницький
вул.Панаса Мирного, 16/1

(097) 790 46 04
info@amsterdam-km.com.ua



Характеристика будинку (1-2 секції):

Характеристика будинку (3-4 секції):

Завершення будівництва 1-2 секції: ІІ квартал 2018 року

Завершення будівництва 3-4 секції: ІІІ-ІV квартал 2019 року

Кількість житлових поверхів
Кількість секцій
Кількість квартир
Місце для паркування
Нежитлові приміщення
Фасад
Утеплення
Зовнішні і міжквартирні стіни
Внутрішньоквартирні 
перегородки
Скління
Висота поверху
Опалення
Ліфт
Благоустрій прилеглої території

9
2
105
гостьовий наземний
перший поверх
гіпсова штукатурка та облицювальна 
цегла
пінопласт та мінвата
цегла (380 мм)
цегла + мінвата ± цегла (250 мм)
металопластиковий профіль, 3 скла
2,75 м
автономне (опалювальний котел)
пасажирський 
+

Кількість житлових поверхів
Кількість секцій
Кількість квартир
Місце для паркування
Нежитлові приміщення
Фасад
Утеплення
Зовнішні і міжквартирні стіни
Внутрішньоквартирні 
перегородки
Скління
Висота поверху
Опалення
Ліфт
Благоустрій прилеглої території

10
2
98
гостьовий наземний
перший поверх
гіпсова штукатурка та облицювальна 
цегла
пінопласт та мінвата
цегла (64 см)
цегла + мінвата ± цегла (250 мм)
металопластиковий профіль, 3 скла
3 м
автономне (опалювальний котел)
пасажирський 
+



ЖК Проскурів

вул.Проскурівського Підпілля, 111

(097) 101 10 03

proskuriv.km@gmail.com

Житловий комплекс “Проскурів” - це сучасне житло, яке відповідає високим європейським 
стандартам щодо якості будівництва і умов для комфортного проживання мешканців у 
зручних квартирах. Переконатися в цьому можна самостійно, ставши щасливим власником 
житла у новому житловому комплексі “Проскурів”.

м. Хмельницький



Площа ділянки забудови
Загальна площа
Кількість секцій
Кількість квартир
Паркінг
Висота поверха

0,1361 га
5576,62 м2
1
70
10-15 місць
2,78м

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа
Житлова площа
Кухня
Загальна площа
Житлова площа
Кухня
Загальна площа
Житлова площа
Кухня

40,7 м2
18,14 м2
14,4 м2
65,5 м2
31,0 м2
20,95 м2
82,6 м2
44,7 м2
17,53 м2

Техніко-економічні показники комплексу :



ЖК Львівський
Поруч із Житловим комплексом розташовано безліч об'єктів інфраструктури для комфортного 

м. Хмельницький
вул. Львівське шосе, 20/1-Б

(097) 101 10 05
gklvivske@gmail.com



-

Площа ділянки забудови
Загальна площа
Кількість секцій
Кількість квартир
Кількість гаражів
Висота поверха

0,6868 га
31 163 м2
6
362
59
2,7м

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа
Житлова площа
Кухня
Загальна площа
Житлова площа
Кухня
Загальна площа
Житлова площа
Кухня

38,65 м2
15,14 м2
15,21 м2
53,18 м2
30,34 м2
9,92 м2
86,96 м2
57,58 м2
10,57 м2

Техніко-економічні показники комплексу :



ЖК Олімпійський

м. Хмельницький,
вул.Старокостянтинівське шосе, 20/7

(097) 101 10 75
olimpiyskyi.km@gmail.com

Проект ЖК «Олімпійський» розроблено згідно з сучасними будівельними нормами та технологіями, що 
гарантує безпеку та комфорт майбутніх мешканців. Житловий комплекс складається з 11 секцій 10-ти 
поверхових новобудов, зі зручними під'їздами до будинку; прибудинкова територія буде облаштована 
дитячими та гральними майданчиками, зеленими насадженнями.



-

560
11 секцій

1850
4886

44,09 м2

53,87 м2

88,27 м2

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Техніко-економічні показники комплексу :
Кількість квартир
Кількість секцій
Площа комерції
Житлова площа



ЖК Family house 

 вул.Трудова, 7/8
(097) 101 10 91

kmfamilyhouse@gmail.com

Котеджне містечко “Family House”- це не просто сучасні котеджі в Хмельницькому. Це справжній оазис 
затишку і комфорту посеред вируючого міста. Усі котеджів будуються за найсучаснішими технологіями 
і з використанням виключно якісних і екологічно чистих матеріалів. Упорядкована прибудинкова 
територія і внутрішня інфраструктура комплексу розплановані з урахуванням сучасних стандартів 
житла комфорт класу, яке пропонує безцінне поєднання доступної ціни, високої якості і зручного 
розташування у м. Хмельницький.

м. Хмельницький



56
5 рядів

3404 м2

 90 м2

 98 м2

 108 м2

 128 м2

-

3 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

4 КІМНАТНІ

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

Техніко-економічні показники комплексу :
Кількість котеджів
Кількість секцій
Загальна площа забудови



ЖК Покровський

м. Житомир
вул. Покровського, 20б



Площа ділянки забудови
Загальна площа
Кількість поверхів
Кількість квартир
Кількість гаражів

0,1708 га
1115 м2
13
60
15

1 КІМНАТНІ

2 КІМНАТНІ

3 КІМНАТНІ

4 КІМНАТНІ

Загальна площа 
Житлова площа 
Кухня
Загальна площа 
Житлова площа 
Кухня
Загальна площа 
Житлова площа 
Кухня
Загальна площа 
Житлова площа 
Кухня

63,71 м2
32,44 м2
19,55 м2
102,95 м2
56,82 м2
24,89 м2
134,65 м2
82,88 м2
24,36 м2
134,65 м2
82,88 м2
24,36 м2

Техніко-економічні показники комплексу :



Будинок по 
Шептицького

м. Чернівці
вул. Шептицького Андрія 
Митрополита, 7



Кількість квартир 
Загальна площа квартир
Житлова площа квартир
Торгова площа
Площа офісних приміщень
Площа закладу харчування
Площа доп. приміщень (спортмайданчика)
Загальна площа будівлі
Загальний будівельний об’єм 

15 (в т.ч. : однокімнатних  -  9, двокімнатних  -  1, трикімнатних  -  5)
1 028,42 м2
594,21 м2
120,28 м2 
55,85 м2 
69,97 м2  
75,69 м2
1 748,13 м2
7 492,66 м3

-



Офіс центр Куб



Гагаріно
Житловий комплекс «Гагаріно» збудовано виключно із якісних матеріалів із 
використання передових енергозберігаючих технологій.
Однією з головних переваг житлового комплексу «Гагаріно» є його розташування 
в центрі міста- провулок Гагаріна, 37/2. Це невеликий, затишний будинок на 2 під'їзди.

Клас
Будинків
Поверховість
Технологія будівництва 
Стіни 
Утеплення
Отоплення
Висота стелі
Паркінг

економ
1
5
монолітно-каркасна
цегла
пінопласт
індивідуальне
2.7м
гостьовий



м. Хмельницький
вул. Старокостянтинівське шосе, 26

+38 (067) 55 00 559
skgroup.km.ua


