
«Консоль ЛТД»
На ринку нерухомості фірма «Консоль ЛТД» працює вже більше 15

років. Сьогодні вона є однією з найбільших українських будівельних
компаній, з якою співпрацюють Міністерство оборони України,
зарубіжні фірми з Німеччини, Голландії, Бельгії, Іспанії, Італії, Польщі,
найбільші фірми України та АР Крим.

Будівельна фірма «Консоль ЛТД» створена у середині 1993 року.
Складний період державної нестабільності разом із змінами у
будівельній політиці  підштовхнули компанію до пошуку схем роботи,
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які дали б можливість вижити, зберегти колишні обсяги будівництва.
Таким чином, фірмою «Консоль ЛТД» була відпрацьована схема
роботи з будівництва житла за рахунок залучених коштів населення. 

Основним напрямом діяльності «Консоль ЛТД» являється
житлово-цивільне будівництво. 

Кожен клієнт фірми «Консоль ЛТД» може брати участь у плануванні
та створенні дизайну своєї майбутньої квартири, а зробити житло
затишним, під стиль і характер клієнта, допомагають професійні

архітектори та дизайнери. Будівельна компанія «Консоль ЛТД»
пропонує на сьогодні кілька стандартів внутрішньої обробки житла: це
«Економ», «Старт», «Скандик», «Ексклюзив» і стандарт «Практик». 

Для забезпечення якісного обслуговування житла після здачі
об'єктів в експлуатацію було створено ПП СК «Комфорт», що має
регіональні підрозділи. 

Високий авторитет, фінансова й виробнича стабільність визначають
незалежність фірми на ринку нерухомості України та Криму. На сьогодні
будівельні роботи ведуться у багатьох містах України: Києві, Харкові,
Одесі, Львові, Полтаві, Дніпропетровську, Сімферополі, Севастополі,
Феодосії, Керчі, Євпаторії, Ялті, Алушті, Судаку та Бахчисараї. 

У будівництві фірма використовує найсучасніші технології і кращі
європейські матеріали, що дозволяє будувати швидко та якісно.
Завдяки широкому й різноманітному асортименту пропонованої
продукції, високій кваліфікації персоналу фірма «Консоль ЛТД» здатна
задовольнити практично будь-які запити своїх клієнтів. 

Компанія «Консоль ЛТД» стала переможцем Всеукраїнської акції
«Золота Фортуна – 98» (1999), володарем «Кришталевого РогаЖитловий мікрорайон по вул. В. Коробкова (м. Феодосія)

Житловий комплекс по вул. Балакірєва (м. Харків)
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Достатку» як краща регіональна будівельна компанія, нагороджена
Почесним дипломом «Впровадження новаторських ідей у будівельній
галузі» у конкурсі «Золоті торговельні марки України» (2002).
Асамблея ділових кіл України відзначила фірму «Консоль ЛТД»
міжнародним призом «Європейська якість» за успішну високоякісну
роботу, яка відповідає світовим стандартам (2005). Також на рахунку
фірми «Консоль ЛТД» дипломи «Кращий платник податків України
2005» та «Лідер будівництва та архітектури України – 2006», Гран-Прі
знаку якості «Вища проба» (2007).

Якщо Ви прагнете до гармонії, затишку та комфорту, квартири від
«Консоль ЛТД» – саме для Вас!

www.consol.crimea.ua
Представництва фірми «Консоль ЛТД»:
Київ: (044) 561-24-74, 561-24-75 marketing@consol.ua
Севастополь: (0692) 44-38-35, 44-25-16, consol@stel.sebastopol.ua 
Харків: (057) 754-49-01, 717-41-19, consol@uaone.com 
Львів: (032) 242-12-36, факс:(032) 242-12-35, consollviv@inbox.ru
Дніпропетровськ: (0562) 365-560, 365-561, consol@optima.com.ua
Одеса: (048) 714-36-60, 714-36-69,?karkas@farlep.net 
Полтава: (0532) 66-18-65, poltava_consol@mail.ru 
Сімферополь: (0652) 57-21-10, 57-21-12, 51-08-23, 57-44-01
kononov@consol.crimea.com 
Ялта: (0654) 23-40-70, 23-40-80, (044) 585-05-17
consol-reklama@inbox.ru, more@consol.ua
Алушта: (06560) 5-15-67, 2-63-50, 5-44-86, consol-alushta@mail.ru 
Феодосія: (06562) 2-26-00, 9-11-88, CONSOL-FEO@mail.ru
Керч: (06561) 2-20-73, 2-25-48, consol@kerch.com.ua
Судак: (06566) 3-22-01, consol-sudak@rambler.ru 
Євпаторія: (06569) 6-12-50, 2-73-91, 5-98-29, consol.evpator@mail.ru
Бахчисарай: (06554) 5-04-73, konsolmira@yandex.ru 

Будинок по вул. Леніна, 96 (м. Судак)

Житловий комплекс по вул. Златоустівська, 50 (м. Київ)

Головний офіс «Консоль ЛТД» (м. Сімферополь)


