
169

п і д п р и є м с т в а  б у д і в е л ь н о ї  і н д у с т р і ї

ТОВ «Регіональні будівні інвестиції»

Каминін 

Анатолій Ілліч
Директор

ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» створено 27 червня 2004 року в
результаті реорганізації ТОВ «Прес-реклама». Організація займається
будівельними, монтажними, опоряджувальними, теплотехнічними,
санітарно-технічними роботами. Вона здійснює капітальні ремонти, має
великий досвід у реставрації будинків та споруд виробничого і
невиробничого призначення. ТОВ «Регіональні будівні інвестиції»
виконує індивідуальні замовлення на будівництво приватних будинків

та ремонт житла, складає проектно-кошторисну документацію та
виконує різноманітні будівельні роботи.

Про те, що  ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» має вагомі
напрацювання у сфері будівництва, свідчить хоча б те, що  у третьому
кварталі 2006 року було розпочато спорудження житлового комплексу
«Коцюбинський». Будівельникам вдалося звести ціле селище,
зберігши недоторканим прекрасний сосновий ліс.

…Всього лише кілька хвилин їзди від станції метро «Академмістечко»
у сторону Пущі+Водиці – і ви потрапляєте в живописний куточок, що
розкинувся посеред світлих соснових лісів. Це – селище міського типу
Коцюбинське, яке в собі щасливо поєднує ряд факторів, необхідних для
комфортного і зручного життя. ЖК «Коцюбинський» складається  із
гарних сучасних будівель висотою в 21 – 23 поверхи. Крім високої
якості будівництва, оригінального архітектурного вирішення і зручного
планування квартир, на себе звертає увагу  розгалужена
інфраструктура, якою може похвалитися далеко не кожен столичний
комплекс. ЖК має свою поліклініку і лікарню, школу, гуманітарний
ліцей і дитячі садки. Тут панує спокій і тиша. До того ж селище
знаходиться неподалік від Києва, має зручну транспортну розв’язку.
Тож добратися до залізничного вокзалу чи в аеропорт «Жуляни»
зовсім нескладно. 

Відповідно до Генерального плану розвитку Києва, найближчим
часом Коцюбинське стане одним із столичних мікрорайонів. Разом із
завершенням будівництва житлового комплексу буде запущено
додаткові маршрути громадського транспорту.

ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції»

Варто відзначити, що забудовник – компанія «Регіональні будівні
інвестиції» – створює власну експлуатаційну службу, яка буде не лише
обслуговувати комплекс, а й дбатиме про чистоту лісопаркової зони. У
рамках створення проекту планують облагородження лісу, створення в
ньому зручних місць для відпочинку.
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